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RESUMO 

 

Introdução: A EBSERH, foi criada com o objetivo de administrar os hospitais 
universitários federais de todo o Brasil. Um grande desafio é aplicar o conceito de rede 
de hospitais em um país caracterizado pelas diferenças culturais. Através da 
Resolução 358/2009, o COFEN determina a implantação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE), como incumbência privativa do enfermeiro e 
ressalta a sua importância e obrigatoriedade. Problema: É preciso normatizar, 
padronizar e implementar efetivamente a SAE nos hospitais de rede. Existem 
dificuldades na aplicação do Processo de Enfermagem (PE) que devem ser 
compreendidas e superadas. Metodologia: Foi desenvolvido um curso utilizando 
ferramentas como vídeos, infográficos e referencial teórico atual, onde se abordam 
aspectos éticos, legais e profissionais do enfermeiro. O curso também trabalha a 
motivação promovendo reflexões sobre situação atual e futura da profissão. 
Resultados: Uma proposta de atualização do conhecimento dos profissionais, 
utilizando meios eletrônicos, aplicativos e sistemas integrados, de maneira a 
conscientizar o profissional sobre a importância do PE, facilitando sua aplicação, 
reduzindo o volume de impressos e padronizando as ações de enfermagem. 
Conclusão:  A difusão do conhecimento, formação profissional continuada e novas 
tecnologias, proporciona uma assistência de qualidade, trazendo benefícios ao 
cliente, valorizando a enfermagem e beneficiando a EBSERH na prestação de 
serviços de excelência aos usuários do SUS, além da formação de pessoal altamente 
qualificado no âmbito dos Hospitais Universitários geridos pela EBSERH. 
 

Palavras-chave: Processo de Enfermagem. Legislação de Enfermagem. 

Cuidados de Enfermagem. Educação em Saúde. Tecnologia educacional 
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ABSTRACT 

 

EBSERH was created with the objective of administering federal university hospitals 
throughout Brazil. A major challenge and apply the concept of hospital network in a 
country characterized by many cultural differences. Through Resolution 358/2009, 
COFEN determines the implementation of the SAE, as a private duty of the nurse and 
show the importance. Problem: Therefore, it is necessary to know a reality of the 
implantation of the SAE in the network hospitals, in order to make feasible and 
standardize this important practice. There are difficulties in the implementation of 
Nursing PE that must be understood in order to be overcome in the best possible way. 
Methodology: A course was developed using tools such as videos, infographics, 
current theoretical framework, which addresses the ethical, legal and professional 
aspects of nurses. The course also works motivation promoting reflections on the 
current and future situation of the profession.  Results: An integrated POP, programs 
and systems will be proposed in a conscious or professional way on the importance of 
the EP, to speed up an application, to reduce the volume of impressions and to 
standardize as nursing actions. We conclude that it is a diffusion of knowledge, 
continuous professional training and new technologies, can generate benefits for the 
client, valuing a nursing and benefiting an EBSERH. 
 
 
Keywords: Nursing Process. Nursing Legislation. Nursing care. Education in 
Health. Educational Technology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

          A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) é uma empresa 

pública de direito privado, criada pela Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 

2011 com estatuto social aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 

2011. 

          A EBSERH presta serviços de assistência médico-hospitalares, ambulatoriais, 

apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. Aliada a assistência à saúde e por 

gerir Hospitais Universitários, a EBSERH contribui para o ensino, à pesquisa e à 

extensão, no processo ensino-aprendizagem e formação de pessoas no campo da 

saúde pública, no contexto das instituições públicas federais de ensino ou 

congêneres,  observando os termos do art. 207 da Constituição Federal, respeitando 

a autonomia universitária (BRASIL, 2011). 

          As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde estão 

integralizadas e obedecem exclusivamente ao modelo de assistência pertencente ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente a EBSERH congrega e administra 40 

hospitais federais, além de possuir aproximadamente 30 mil funcionários contratados 

por concurso público, que prestam serviços de média e alta complexidade a 

população. (EBSERH, 2017) 

          Com a promulgação da Constituição de 1988 e a Lei 8080, o SUS passou a 

ser um sistema de saúde inclusivo, que estabelece a saúde como um direito 

prioritário e gratuito a população. (ALONSO et al, 2010). 

          O SUS é baseado na descentralização e na municipalização dos serviços, 

incluindo instituições de saúde estaduais e federais. Dentre as instituições federais, 

estão os Hospitais Universitários (HUs), geridos pelas Universidades Federais (UFs). 

Os HUs integram a estrutura do SUS fornecendo serviços de assistência à saúde, 

formando recursos humanos em nível de graduação, pós-graduação stricto e lato 

sensu, através dos programas de mestrado e doutorado, que os utilizam como 

campo para realização de pesquisas científicas. Contribuem também na formação 

dos residentes multiprofissionais em saúde, além de prestar diversos serviços à 

comunidade através da extensão universitária. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art207
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          Diante da complexidade das tarefas de gestão dos HUs, o Governo Federal 

criou a EBSERH, empresa pública, com a proposta de reestruturar e gerenciar os 

Hospitais Universitários Federais (HUFs), que decidiram aderir à Empresa. 

Tradicionalmente os serviços de saúde eram geridos por fundações e autarquias que 

dependiam de repasse financeiros e recorriam a terceirização da força de trabalho, 

promovendo um vínculo empregatício precário e submetendo a saúde a interesses 

políticos e financeiros (EBSERH, 2017). Portanto, foi a primeira vez no Brasil que uma 

empresa pública era criada para administrar e prestar serviços assistenciais em 

saúde.  

        Como missão, a EBSERH tem o desafio de “Aprimorar a gestão dos Hospitais 

Universitários Federais e congêneres, prestar atenção à saúde de excelência e 

fornecer um cenário de prática adequado ao ensino e pesquisa para docentes e 

discentes”. Apesar de procurar a excelência da assistência da saúde para a 

população, não se perdeu os valores do ensino, pesquisa e extensão, sendo uma 

empresa vinculada ao Ministério da Educação (EBSERH,2017). 

         Todo ser humano fará uso dos serviços de saúde em algum momento da vida. 

A morte é o evento final de um processo biológico natural. Na Abadia de Rouen, 

atualmente um hospital universitário francês, já trazia no século XVII a máxima: "o 

modo que uma sociedade trata seus doentes mede o grau de civilidade dessa 

sociedade". Ou seja, se a doença, o sofrimento e a morte são para todos, então, a 

maneira como os vivos e os saudáveis tratam os enfermos reflete os valores de uma 

sociedade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

          A assistência à saúde tornou-se um enorme e complexo investimento de 

recursos humanos, materiais e tecnológicos. Um grande complexo industrial atua 

sobre o indivíduo enfermo e sobre o próprio ambiente construído e habitado pelo 

homem (GADELHA, 2003). 

          Eticamente, a Saúde é um direito e representa custos, investimentos, retornos 

financeiros, necessitando tanto de profissionais qualificados para o atendimento ao 

enfermo como também para a produção, estoque, armazenamento e distribuição de 

insumos e produtos. Alguns autores discursam sobre o tamanho da “indústria da 

saúde”, estimando que uma cadeia produtiva da assistência à saúde 

(estabelecimentos de saúde, laboratórios farmacêuticos, formação de mão de obra 

qualificada, entre outros), responda por algo entre 8 a 15% do PIB de um país 
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industrializado (PORTUGAL, 2010), e no Brasil, algo em torno de 6% do PIB 

(ANDREAZZI; KORNIS, 2008).  

         O Estado Brasileiro promove a assistência à saúde por meio de um sistema 

gerido pelo governo federal que garante atenção à saúde para todos os cidadãos 

brasileiros. O cliente pode ser assistido por serviços de caráter “particular”, por 

“planos de saúde” ou pelo “sistema público de saúde”. Neste último modelo, o estado 

arrecada impostos de todos os cidadãos para a gestão de serviços de saúde (VIANA; 

ELIAS, 2007). 

          A grande diferença entre a iniciativa privada e a gestão estatal consiste na 

criação de reserva financeira. As estruturas estatais como autarquias e fundações, 

recebem a dotação orçamentária anual, terminando o ano fiscal no zero ou no 

negativo até que o Estado novamente direcione verbas (PALHARES, 1999).  

           Existe uma outra forma de organização estatal para a obtenção de reservas 

financeiras, denominada empresa pública. A Empresa Pública é uma entidade onde 

o lucro não é uma finalidade, mas um meio do Estado obter continuamente verbas 

para investimento e reinvestimento (BASTOS, 1995). No Brasil, a Empresa Pública 

tem se caracterizado como ferramenta do Estado em atividades estratégicas, de 

segurança nacional, energia, comunicações, pesquisas científicas, correios, 

saneamento, telefonia pública, agências bancárias, entre outras (PALHARES, 2014). 

O Atendimento à saúde se encaixa nesses quesitos, pois exige investimentos em 

ciência e tecnologia, planejamento e construção de infraestrutura para atender a 

população. 

          Devido suas características de atendimento ao público, formação de recursos 

humanos, pesquisas, procedimentos de alta complexidade, os HUs são 

consumidores de recursos financeiros. O montante neles aplicado é considerável, e 

ainda assim é insuficiente para cobrir as despesas e não raramente ultrapassam o 

teto de repasses do SUS, atendendo a muito mais pacientes do que efetivamente 

são pactuados. A presença de uma empresa pública não exclui a manutenção de 

fundações e autarquias, mas pode auxiliar atuando em setores mais complexos.  

          Os hospitais universitários estão distribuídos por todas as regiões do país, e 

por isso são heterogêneos, o que deve ser levado em conta no delineamento 

organizacional.  
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Figura 1: Hospitais Universitários Federais 

 

         Fonte: http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/apresentacao1 

 

         A criação da EBSERH representa uma proposta de mudança do paradigma da 

administração do SUS. Conforme Alonso et al. (2010) todos os processos de 

mudança, ainda mais quando significam quebra de paradigmas dessa magnitude, 

criam em um primeiro momento, ações de resistência, que pretendem manter a zona 

de conforto já conhecida. 

          Nesse contexto, a enfermagem exerce um fator primordial nas ações de 

saúde, por ser a maior força de trabalho em números totais, prestando assistência 

direta aos pacientes, 24hs por dia, 7 dias por semana, de maneira ininterrupta. 

          Para proporcionar um atendimento com qualidade na assistência em todos os 

HUs, trazendo o conceito de “Rede Hospitalar”, muitos desafios devem ser 

ultrapassados. A pluralidade da formação acadêmica dos profissionais, a variedade 

cultural das regiões do Brasil, trazem a necessidade de uma enfermagem 

sistematizada em toda rede. Torna-se necessário, para isso, estabelecer padrões de 

http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/apresentacao1
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assistência através de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), normas e 

inovações tecnológicas que observem a legislação vigente e norteiem a assistência.    

          A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é um processo que 

organiza e rege o trabalho profissional enfermeiro, tornando possível a 

operacionalização do Processo de Enfermagem (PE). Existem diversas formas de 

sistematizar (organizar/ ordenar) a assistência, para torná-la segura, por exemplo: 

criação de protocolos; escalas de funcionários; fluxos de serviços; e o processo de 

enfermagem. (COREN, 2015). 

 
 

1.1 Problema da Pesquisa 

          A partir da necessidade de implementar a SAE em todos os Hospitais da rede 

EBSERH, em respeito aos moldes da Resolução COFEN 358/2009, devido à uma 

elevada variedade de formação profissional e pluralidade cultural, cabe a EBSERH 

propor uma SAE aplicável em todas as unidades da rede, nas diversas regiões do 

país, respeitando os níveis de complexidade de cada setor dos HU´s envolvidos, 

promovendo uma visão integrada de rede de assistência à saúde. Por consequência, 

se faz necessário organizar de maneira cientifica as ações de assistência à saúde 

nos Hospitais Universitários Federais e valorizar as atividades da equipe de 

enfermagem.  

          Para viabilizar a produção de conteúdo técnico, metodológico e teórico, é 

preciso implementar uma solução tecnológica que promova a comunicação entre os 

HU´s, ou seja, um canal comum e acessível de discussão, pesquisa, padronização 

e difusão do conhecimento para a equipe de enfermagem, promovendo assim a 

produção de soluções compartilhadas e participativas. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

• Estimular a sistematização da assistência de enfermagem nos Hospitais 

geridos pela EBSERH, com objetivo de melhorias das práticas 

assistenciais, organização assistencial e gestão de pessoas; 

2.2 Objetivos Específicos 

• Difundir conhecimento sobre a organização da assistência de 

enfermagem através da SAE; 
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• Conscientizar sobre a relevância da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem para a melhoria e padronização das atividades 

assistenciais em enfermagem; 

• Demonstrar os benefícios de uma atenção de enfermagem 

sistematizada; 

• Estimular o desenvolvimento de instrumentos e procedimentos para 

viabilizar a SAE em toda rede de hospitais geridos pela EBSERH, 

através da inovação tecnológica aplicada a saúde. 

• Produzir e disponibilizar um curso voltado para todos os profissionais de 

enfermagem a fim de motivar a aplicação da SAE, fornecendo as bases 

teóricas do conhecimento técnico para implementação deste protocolo 

em seu local de trabalho. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

         O cenário econômico da globalização e de novas políticas públicas de saúde, 

gera necessidade de uma reorganização da assistência que permita a troca de 

informações fidedignas, a avaliação e o acompanhamento da qualidade dos serviços 

prestados à população, de maneira continua. Deste modo, a implementação da SAE 

é fundamental pois promove melhorias na qualidade da assistência de enfermagem, 

possibilitando respostas positivas para o paciente e respaldo para a equipe de 

enfermagem (TANNURE, 2011). 

         Os primeiros registros de organização do conhecimento na enfermagem datam 

da década de 1950, quando surgiram os modelos teóricos da enfermagem (SOUZA 

et al., 2008). No entanto, foi a partir dos estudos de Horta no final da década de 1960 

que a atenção dos enfermeiros no Brasil começou a ser direcionada para a SAE. 

Com os trabalhos de Horta, enfatizou-se o planejamento da assistência. 

          O grande marco teórico da enfermagem nasceu com Florence Nightingale, 

que defendia a ideia de a enfermagem ser uma ciência baseada em conhecimentos 

distintos da medicina. Ela definiu os direcionamentos em que a profissão deveria 

basear-se, construindo um conhecimento de enfermagem direcionado às pessoas, 

às condições em que elas viviam e em como o ambiente atuaria sobre a saúde delas 

(FONTANA, 2006). Florence pensava numa profissão embasada em reflexões e 
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questionamentos, firmada sob um arcabouço de conhecimentos científicos 

específicos.  

          A busca do fortalecimento da prática de enfermagem tem motivado os 

enfermeiros a estudarem e desenvolverem teorias de enfermagem como uma 

maneira de sistematizar a assistência prestada à população, otimizando as relações 

humanas (ARAÚJO; OLIVEIRA; FERNANDES, 2005). Isso produz amadurecimento 

profissional e consolida a enfermagem cada vez mais como ciência (MOREIRA et 

al., 2008). 

          O desenvolvimento de teorias de enfermagem, permite estruturar e organizar 

o conhecimento de enfermagem, através de um meio sistemático de coletar dados, 

explicar e prever a prática racional validada pela literatura científica. Dessa maneira, 

direciona as metas e resultados, proporcionando a prática de enfermagem 

coordenada e não fragmentada (MCEWEN, 2009). 

          O enfermeiro deve ter suas ações baseadas em fatores biológicos, sociais, 

espirituais e psíquicos do ser humano, identificando as necessidades apresentadas 

pelo indivíduo, família ou comunidade. A implantação das teorias de enfermagem na 

prática tem sido uma constante, sobretudo após a divulgação da Resolução 

272/2002 do COFEN, atualmente substituída pela Resolução 358/2009. Esta última, 

determina que a implantação da SAE seja uma incumbência privativa do enfermeiro 

e ressalta a importância e a obrigatoriedade da sua implantação. Tal fato provocou 

a necessidade de conhecimento das teorias de enfermagem entre profissionais e 

estudantes universitários. 

        A resolução apresenta o método científico a ser utilizado para a sistematização 

da assistência de enfermagem. Este método é denominado processo de 

enfermagem (PE). O PE favorece a prestação do cuidado de maneira organizada. A 

teoria de enfermagem é implementada na prática por meio desse método científico, 

que determina etapas previamente estabelecidas. 

 

3.1. Fases do Processo de Enfermagem 

         O Processo de Enfermagem no Brasil foi introduzido por Wanda de Aguiar 

Horta, na década de 70. Ela embasou-se na teoria da motivação humana de 

Abraham Maslow e na teoria de João Mohana para elaborar a teoria das 

Necessidades Humanas Básicas (NHB). No Brasil, foi proposta as enfermeiras uma 
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assistência de enfermagem sistematizada que fez surgir uma nova visão de 

organização das ações nesta área da saúde. Isso promoveu evolução profissional, 

consolidando a enfermagem como ciência (MOREIRA et al., 2008). 

          As fases do PE são descritas separadamente e em ordem sequencial, mas as 

etapas são inter-relacionadas, uma dependente da outra. Ademais, essas etapas se 

sobrepõem, dado que o PE é contínuo. 

          O PE se organiza em 5 etapas: Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico 

de Enfermagem); Diagnóstico; Planejamento; Implementação e Avaliação (COFEN, 

2009). 

 

3.1.1. Histórico de enfermagem (HE) ou Coleta de Dados 

         Os dados referentes ao estado de saúde do paciente são investigados de 

maneira direta ou indireta, sendo que, dados diretos são aqueles coletados do 

paciente, por meio da anamnese e exame físico. Os dados indiretos são aqueles 

obtidos por meio de outras fontes: familiares ou amigos, prontuários, registros de 

outros profissionais da equipe multiprofissional, resultados de exames laboratoriais, 

entre outras.  

          Os dados são classificados em duas categorias: objetivos (o que é observável) 

e subjetivos (o que a pessoa afirma). Esta separação dos dados auxilia o raciocínio 

clínico, porque um complementa o outro. Esses dados são indicações que 

proporcionam um julgamento ou uma inferência sobre a existência de um problema. 

          Sendo assim, a coleta de dados é constituída por entrevista e exame físico. A 

entrevista investigará a situação de saúde do cliente ou da comunidade em que vive, 

identificando os problemas e necessidades de intervenções. Já o exame físico 

consiste na inspeção, palpação, percussão e ausculta, que necessita de 

conhecimento teórico e habilidades técnicas apropriadas para sua realização. 

 

3.1.2. Diagnóstico de Enfermagem 

          Os diagnósticos de enfermagem são julgamentos clínicos sobre as respostas 

do indivíduo, da família ou comunidade a problemas de saúde reais ou potenciais, e 

proporcionam as bases para a seleção de intervenções de enfermagem, além do 

alcance de resultados pelos quais os enfermeiros são responsáveis. (NANDA, 2010) 
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          Os diagnósticos de enfermagem baseiam-se em problemas reais (voltados 

para o presente) ou problemas potenciais (voltados para o futuro), que podem ser 

sintomas de disfunções fisiológicas, comportamentais, psicossociais ou espirituais 

(CARPENITO-MOYET, 2009). 

          Nesta fase, o enfermeiro analisa os dados coletados e o estado de saúde do 

indivíduo, através da identificação e avaliação de problemas de saúde presentes ou 

em potencial. Os diagnósticos serão elaborados de acordo com os protocolos da 

instituição, sendo os mais utilizados no Brasil, a NANDA (North American Nursing 

Association) e a CIPE (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem). 

Segundo Carpenito-Moyet (2009), o diagnóstico de enfermagem é uma 

afirmativa que responde aos dados apresentados pelos indivíduos e identificados 

pelo enfermeiro. Identificados e reconhecidos os indicadores ou sinais reais (atuais) 

ou potenciais (de risco) de um paciente, o enfermeiro deverá interpretá-los, 

descrever o fator relacionado e determinar o título do diagnóstico que melhor retrate 

esse agrupamento. 

          A partir das informações levantadas na investigação, o passo seguinte é a 

formulação de um diagnóstico individualizado do paciente, utilizando-se a etiologia, 

sinais, sintomas e as evidências do problema para uma representação da situação 

encontrada. (DOENGES; MOORHOUSE; MURR, 2009) 

          A taxonomia da NANDA (2010) é o sistema de classificação mais utilizado no 

mundo, sendo traduzida para mais de 17 idiomas. Está incorporada a sistemas de 

informática em vários países. As conferências da NANDA são realizadas a cada 2 

anos, em plenária geral, na qual são discutidos e aprovados novos diagnósticos que 

integrarão a taxonomia revista (DOENGES; MOORHOUSE; MURR, 2009). 

          Os diagnósticos de enfermagem da NANDA são úteis na realização das 

atividades práticas e clínicas dos enfermeiros, contribuindo para a implantação da 

segunda etapa do processo de enfermagem, uma vez que possibilitam a 

identificação dos problemas do paciente com o objetivo ao restabelecimento e à 

promoção da saúde deste. 

          A etapa de diagnóstico de enfermagem representa um desafio para o 

enfermeiro, pois requer do profissional conhecimentos técnico-científicos 

atualizados, pensamentos críticos ao interpretar os dados coletados para que possa 
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assumir a responsabilidade pelos cuidados que estão sendo propostos por meio da 

prescrição de enfermagem. 

          Segundo Nanda (2010), o enunciado diagnóstico, estabelece um nome para o 

diagnóstico. É um termo ou uma frase concisa que representa um padrão. 

          Os enunciados diagnósticos descrevem de modo conciso um agrupamento de 

sinais e sintomas (CARPENITO-MOYET, 2009). 

          Os fatores relacionados são os fatores que aparecem para demonstrar algum 

tipo de relação padronizada com o diagnóstico de enfermagem. Podem ser descritos 

como “relacionados a”, ou “associados a”. Constituem a etiologia do problema; 

podem ser de natureza fisiológica, psicológica, sociocultural, ambiental e espiritual, 

bem como sugerem as intervenções no manejo dos cuidados do paciente (IYER; 

TAPTICH; BERNOCCHI-LOSEY, 1993). 

 

3.1.3. Planejamento de Enfermagem 

          O planejamento da assistência consiste em estabelecer prioridades para os 

problemas diagnósticos, fixar objetivos para com o paciente, corrigir, minimizar ou 

evitar problemas (ALFARO-LEFEVRE, 2014; IYER; TAPTICH; BERNOCCHI-

LOSEY, 1993).  O planejamento da assistência de enfermagem consiste em um 

plano de ações (intervenções) para alcançar resultados em relação a um diagnóstico 

de enfermagem (BACHION, 2002). 

          As intervenções elaboradas devem ser direcionadas para alcançar os 

resultados esperados, prevenir, resolver ou controlar as alterações encontradas 

durante o histórico de enfermagem e o diagnóstico estabelecido. O sistema de 

classificação para intervenções de enfermagem mais utilizado no Brasil é a Nursing 

Interventions Classification (NIC). 

 

3.1.4. Implementação de Enfermagem 

         Trata-se da concretização do plano assistencial, realização das ações ou 

intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.  

         Implementar é colocar em prática, executar algo que antes era uma proposta 

(SOUZA et al., 2008). Essa fase é quando o enfermeiro implementa as intervenções 

prescritas e necessárias para a obtenção dos resultados esperados (DOENGES; 

MOORHOUSE; MURR, 2009). 
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          Nessa fase é necessário que o profissional enfermeiro e os demais membros 

da equipe de enfermagem tenham habilidades a fim de que, durante a interação, 

possam desenvolver uma relação de confiança com os pacientes (SOUZA et al, 

2008). 

          Ao prescrever os cuidados de enfermagem, o enfermeiro deve estar atento 

aos fatores relacionados e às características definidoras identificados para 

elaboração do diagnóstico de enfermagem. Ao fazer as prescrições, seu foco deve 

ser em reverter os fatores etiológicos associados aos diagnósticos e solucionar os 

sinais e sintomas (DOCHTERMAN; BULECCHEK, 2008). 

          O enfermeiro deve prescrever cuidados completos, bem redigidos, que 

orientem a assistência prestada, despertando o interesse da equipe de enfermagem 

por realiza-los. Estes cuidados devem ser bem descritos quanto a maneira, hora de 

implementação, periodicidades e qual o profissional deve executar. Os enfermeiros 

devem ter conhecimento de que eles prescrevem cuidados para as reações às 

condições clínicas que correspondem a complicações fisiológicas detectadas nos 

pacientes (CARPENITO-MOYET, 2009).  

          Aos profissionais médicos, compete a prescrição dos medicamentos. O 

enfermeiro deve centrar sua atenção na prescrição dos cuidados ao paciente. Há 

casos em que protocolos do Ministério da Saúde asseguram ao enfermeiro a 

prescrição medicamentosa. O foco da enfermagem é cuidar do ser humano nas 

esferas biopsicossociais e espirituais. A consulta de enfermagem deve ser centrada 

nas necessidades do paciente, levando em consideração não só as necessidades 

biológicas, mas incluindo as demandas psicossociais.  

          Como parâmetro de conduta, a fim de que os resultados esperados sejam 

alcançados, o enfermeiro pode consultar a NIC (Nursing Interventions Classification), 

uma taxonomia específica de intervenções de enfermagem. A NIC foi criada para 

padronizar as classificações das intervenções de enfermagem e a linguagem usada 

pelos enfermeiros na descrição dos cuidados com os pacientes (MCCLOSKEY E 

BULECCHEK, 2010). 
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3.1.5. Avaliação de Enfermagem 

          A avaliação cuidadosa e detalhada de vários aspectos do atendimento ao 

paciente, é a chave para a excelência no fornecimento do atendimento de saúde de 

qualidade e de forma efetiva (ALFARO-LEFEVRE, 2014). 

           Este é um processo sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas 

respostas da pessoa, família ou coletividade em um determinado momento do 

processo saúde-doença, para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado. Existe ainda a verificação da 

necessidade de mudanças ou adaptações em alguma das etapas do Processo de 

Enfermagem. Nesta etapa a avaliação do paciente é atualizada a cada 24h ou a cada 

mudança do quadro de saúde. A avaliação pode classificar o quadro do paciente, 

em relação ao início do processo como, melhorado ou piorado; mantido ou resolvido. 

          A etapa de avaliação é realizada durante a execução do exame físico diário 

ou quando acontece alguma mudança importante no quadro clínico. Os dados são 

registrados no prontuário e os diagnósticos devem ser reatualizados. Para 

Carpenito-Moyet (2009), o profissional enfermeiro é responsável pela avaliação 

diária do estado do paciente a fim de que se alcancem os resultados. 

         Segundo Art. 1º da Resolução COFEN 358/2009, o PE deve ser realizado, de 

modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em 

que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. A SAE também é obrigatória, uma 

vez que sistematizar a assistência, organiza o trabalho profissional, por meio de 

protocolos, instrumentos e pessoal, tornando possível a operacionalização do 

processo de Enfermagem. O PE é uma atividade privativa realizada de maneira 

continua de forma a proporcionar um cuidado integram ao indivíduo, família e a 

coletividade.  

          A figura 2, esquematiza o processo de enfermagem em suas 5 etapas inter-

relacionadas, que acontecem de maneira continua, para alcançar os objetivos no 

indivíduo, na família e na coletividade. 
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          Figura 2: Etapas do processo de enfermagem 

                                                                                                    Fonte: O autor 

                                                                   

          Diferentes questões podem influenciar a implementação da SAE. A 

experiência profissional somada a estudos publicados, evidenciam diversos fatores 

de resistência para a efetiva implementação. Podemos classificar como fatores 

pessoais, como a dificuldade em realizar o exame físico ou adequar o exame físico 

a doença apresentada pelo paciente. Como fatores de formação, a necessidade de 

aprofundamento teórico ou falta de prática.  

          A descontinuidade entre turnos, insegurança, prescrição de cuidados 

realizados rotineiramente, dificuldades de elaborar a prescrição de enfermagem, 

falta de objetividade na prescrição, ausência de checagem dos cuidados prescritos, 

falhas no registro da evolução e cuidados executados são desafios a serem 

superados (GARANHANI et al., 2013).  

          Não menos importante, enfermeiros relatam a sobrecarga de tarefas e rotinas, 

somada a um quadro deficitário de profissionais nas instituições, o que configura a 

falta de tempo, como obstáculo.  
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          Apesar de tais dificuldades, é preciso encontrar caminhos para viabilizar a SAE 

de maneira efetiva, pois é uma ferramenta de suma importância para a enfermagem, 

além de cumprir obrigatoriedade imposta pela legislação(SILVA. et al., 2011).  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

          Para alcançar os objetivos propostos, desenvolveu-se junto a equipe da 

Secretaria de Educação a Distância (SEDIS), em parceria com o Laboratório de 

Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), ambos ligados da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), um curso sobre “Sistematização da Assistência de 

Enfermagem” para toda a equipe de enfermagem (enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e alunos de graduação em enfermagem). 

          Este curso foi construído em 3 módulos independentes e complementares, 

sendo cada módulo do curso (30hs) é dividido em 4 unidades e cada unidade tem 4 

aulas, podendo ser acessado no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema 

Único de Saúde (AVASUS) sob o endereço eletrônico https://avasus.ufrn.br. O 

AVASUS é um espaço virtual de aprendizagem desenvolvido para qualificar a 

formação, a gestão e a assistência no SUS. No AVASUS o estudante tem liberdade 

para construir o próprio itinerário formativo, selecionando módulos referentes a sua 

área de formação. 

          O curso se desenvolve em ambiente virtual, que são sistemas de 

software sobre metodologia pedagógica, desenvolvidos para auxiliar na promoção 

de ensino/aprendizagem virtual ou semipresencial. Estes recursos facilitam o 

gerenciamento de cursos educacionais, auxiliando professores e aprendizes. Tais 

softwares e permitem o monitoramento por parte de professores e estudantes do 

processo de aprendizado, atuando como ferramentas para a Educação a Distância 

(EAD), complementando o conteúdo dado em sala de aula e otimizando a assistência 

entre professor e aluno com fóruns e a disponibilizando conteúdo para download, 

possibilitando posterior consulta.  

          Para apresentação e introdução do curso foi desenvolvido um “avatar”, que 

tomou forma de um personagem relacionado a área e assunto abordado. Além disso, 

permitiu direcionar falas com afirmações e indagações a fim de levar os participantes 

a refletirem e envolverem de maneira ativa. A informação visual é o mais antigo 

https://avasus.ufrn.br/
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registro da história humana e as representações pictóricas compõem parte 

significativa do processo de aquisição do conhecimento (FERREIRA, 2017). 

          Os cursos são ministrados e estruturados dentro do Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Moodle), que é um software livre que funciona em 

qualquer ambiente virtual que execute a linguagem PHP. O Moodle aplica-se como 

uma maneira pela qual um estudante ou um professor podem integrar-se em um 

curso on-line. 

          Dentro da proposta do trabalho, não há necessidade de submissão ao Comitê 

de Ética em Pesquisa.  

          Este trabalho foi patrocinado pela EBSERH através da liberação parcial da 

carga horaria mensal de trabalho, e pagamento de diárias de viagem para aulas 

presencias. Não há conflitos de interesse. 

 

5. DISCUSSÃO 

          Os conceitos PE e SAE têm sido confundidos, mas é essencial compreender 

a diferença e ter clareza ao utilizar essas ferramentas. Ambos são importantes para 

a garantia de uma assistência com qualidade e segurança (WALL, 2014).  

          A SAE é considerada uma ferramenta que favorece a prática assistencial com 

base no conhecimento, pensamento e tomada de decisão clínica baseada em 

evidências científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos 

do indivíduo, família e comunidade. (ROZA,2005) 

          A SAE é uma metodologia científica que vem sendo cada vez mais aplicada 

na prática assistencial, conferindo segurança aos pacientes, melhora na qualidade 

da assistência e autonomia aos profissionais de enfermagem.    

          O PE é uma ferramenta metodológica utilizada para tornar a assistência de 

enfermagem sistemática, organizada em fases, com o objetivo de orientar o cuidado 

profissional de enfermagem e promover a qualidade no cuidado prestado (COREN, 

2015). A utilização desta ferramenta possibilita a documentação dos dados 

relacionada às etapas do processo, favorecendo a visibilidade das ações de 

enfermagem e sua relevância na sociedade (COFEN, 2016). 

          Para uma efetiva implantação do PE, é necessário haver primeiro um 

comprometimento do profissional com a proposta. A partir disto, elaborar de maneira 

conjunta um plano de ação que incluiria a sensibilização da equipe em relação a 
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importância dessa metodologia. O plano de ação pretende garantir que os objetivos 

sejam direcionados para a implementação do PE, como um primeiro passo a 

sensibilização dos enfermeiros (COFEN, 2009). 

        Para apoiar a formação de trabalhadores da enfermagem a EBSERH, será 

implementado um programa promoção de conhecimento e de Educação Permanente 

em Saúde (EPS). As atividades serão: Cursos ministrados através da Plataforma 

AVASUS, web-aulas/palestras, web-seminários, fórum de discussão e reuniões de 

matriciamento. Entende-se por matriciamento, o suporte realizado por profissionais 

com o intuito de ampliar o campo de atuação e qualificar suas ações (SILVA; LIMA; 

ROBERTO; BARFKNECHT; VARGAS; KRANEN e NOVELLI, 2010).  

          Todos os profissionais de enfermagem terão acesso ao curso e aos fóruns, 

promovendo a troca de experiências entre profissionais, sempre com o objetivo de 

padronização das ações focado na qualidade do atendimento e no desenvolvimento 

técnico da equipe de enfermagem. 

         A difusão do conhecimento é essencial para as ações das Redes de saúde. 

Nesse sentido, a qualificação dos profissionais de saúde é fundamental para o êxito 

de implantação da SAE e a expansão da sua aplicação, pois além de fortalecer a 

política de educação permanente em saúde, possibilita maior conhecimento, 

aperfeiçoamento e envolvimento dos profissionais. Logo, a capacitação, mostra-se 

como uma alternativa estratégica importante para integração e implantação das 

redes assistenciais (VALENTIM, 2015). 

         Os fatores que dificultam a capacitação profissional em uma rede nacional de 

hospitais são: a distância e a disponibilidade (tempo livre) do enfermeiro para se 

capacitar. Para superar tais desafios é preciso fazer uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), somadas a expansão da internet que rompem as 

barreiras geográficas e temporais de acesso à educação.  

Com o surgimento da internet no final dos anos 1990, foi possível uma nova 

forma de aprendizagem, que se expandiu impulsionada pela facilidade na difusão de 

conhecimento através de ambientes virtuais utilizando computadores e softwares 

(HOLANDA et al, 2013).  

          Essa mediação na aprendizagem possibilitou a formação de ambientes 

educacionais favoráveis, provocadores de mudanças no processo de formação 
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profissional e de trabalho. As TICs somadas a flexibilidade da EAD apontam um 

espaço importante para o processo de aprendizagem. 

         É indiscutível a presença das Tecnologias Digitais (TD) no cotidiano das 

pessoas, principalmente, dos jovens, o que suscita a necessidade de pensar e 

repensar o seu emprego no contexto educativo. No entanto, o desafio não foi fazer 

com a tecnologia o que poderia ser feito sem ela, mas sim, “[...] é o inventar e 

descobrir usos criativos da tecnologia educacional que inspirem professores e alunos 

a gostar e aprender para sempre” (KENSKI, 2015). 

          Quando se assisti um vídeo, vários fatores chamam a atenção: o texto, o 

áudio, a imagem, os efeitos, a densidade dos conteúdos, o clima criado, esses 

fatores imbricados, e quando em sintonia, despertam interesse (FELCHER et al, 

2017). O mesmo autor apontou ainda as seguintes vantagens na produção de 

vídeos, conforme o verificado neste estudo: tornam as aulas mais dinâmicas e 

produtivas, despertando o interesse dos alunos e facilitando a aprendizagem; o que 

motiva a pesquisa e proporciona a interação e a discussão com os professores e 

colegas sobre o tema em estudo; assim como produz conhecimento de forma 

diferenciada e sua circulação também se torna mais fácil. 

          Outro recurso usado várias vezes foram os infográficos, que corresponderam 

a uma ferramenta que transmite informações através do uso de imagens, desenhos 

e demais elementos visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um 

texto, funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. É uma 

representação visual gráfica, que facilita a compreensão dos conteúdos, utilizando 

ilustrações explicativas sobre um tema ou assunto (FERREIRA, 2017). O infográfico 

atua em duas zonas distintas do cérebro humano: o lado direito, responsável por 

entender e interpretar figuras; e o lado esquerdo, que é focado na escrita e no 

raciocínio lógico (SIGNIFICADOS, 2016). Assim, os infográficos acabaram por 

simplificar a interpretação dos conteúdos, pois as duas áreas do cérebro atuam em 

conjunto. 

          A elaboração de um infográfico, compreendeu alguns pressupostos como o 

fato de que “na elaboração de infográficos é necessário tratar como a ideia vai ser 

expressa, como será feita a ligação entre ideia e a imagem” (OLIVEIRA, 2014).  

          A vantagem do infográfico é a sua capacidade de ser personalizado 

visualmente de acordo com o tipo de público-alvo a ser abordado, tema, área de 
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atuação, entre outros. Aliás, por ser uma ferramenta visual, a apresentação gráfica 

do infográfico é muito importante para a sua correta interpretação (SIGNIFICADOS, 

2016). 

          Demonstrou-se interessante também, o uso de outros recursos como por 

exemplo as charges. No curso, o conteúdo proposto foi produzido ou aproveitou-se 

publicações previamente existentes sendo feito adaptações de outras. O gênero 

charge segundo Alves (2013) “articula as duas linguagens — a verbal e a não verbal. 

Ela demonstra que o sentido da comunicação é construído na oscilação entre o que 

se sabe, ou seja, o conhecimento público e divulgado e os aspectos subentendidos”. 

É muitas vezes utilizada para abordar assuntos atuais, com crítica e humor; de 

maneira a fazer o interlocutor refletir no que está sendo exposto pela imagem. 

          A charge é um tipo de texto que atrai o leitor, porque a imagem é de rápida 

leitura, transmitindo múltiplas informações de forma condensada. Além da dinâmica 

de leitura, que exige conhecimentos prévios, o texto chárgico diferencia-se dos 

demais gêneros opinativos por fazer sua crítica usando constantemente o humor, 

promovendo uma aula dinâmica, evitando o comodismo, sendo elaborada mediante 

diferentes graus cognitivos, aproximando e consolidando o conhecimento (VELOSO, 

2018). 

          A aprendizagem na contemporaneidade não pode mais ser concebida como 

um processo específico e linear. A educação de qualidade está relacionada à 

expansão das interações e associações sistêmicas e à capacidade de fortalecer sua 

relação com uma realidade complexa em constante mudança (STEIN BACKES et 

al., 2018). É necessário transcender o paradigma da simplificação e criar ou recriar 

a informação de forma inovadora e mais dinâmica possível, a fim de atender a nova 

geração que se forma, em uma era digital nunca vivida antes. 

          A EAD possibilita a aprendizagem com a mediação de recursos didáticos 

contemporâneos, como vídeos, jogos, infográficos, PDFs ou imagens, sendo assim 

ferramenta ideal para difusão do conhecimento e educação continuada para equipe 

de enfermagem nesse contexto. 

       A aprendizagem como processo dinâmico, é a contínua construção do 

conhecimento e aquisição de habilidades. Esse processo é consistente no ambiente 

de ensino online (HOLANDA et al, 2013). 
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         A utilização de ferramentas síncronas e assíncronas aumenta a liberdade do 

aluno em relação ao local e o momento do estudo. Principalmente as ferramentas 

assíncronas, que podem ser realizadas a qualquer momento em qualquer lugar, o 

que facilita a capacidade do conteúdo ser administrado a um profissional da saúde, 

pois as informações ficam disponíveis para o acesso, gerando reflexões sobre o 

assunto nas comunidades virtuais. Essas ferramentas de comunicação promovem a 

interação e a colaboração porquanto facilitam a interação, o fluxo de informação, e 

estimula a colaboração (RAMOS,2008).  

          Devido a radical mudança nos papéis desempenhados pelos professores em 

relação aos alunos, é preciso que os materiais didáticos sejam desenvolvidos e 

direcionados para ambientes digitais de ensino. Por não haver contato direto entre 

aluno e professor, os conteúdos não são os mesmo de uma sala de aula 

convencional, ou seja, a estrutura do material didático deve ser especifica para o 

ensino à distância.  

          Os materiais de ensino devem desafiar os alunos, favorecendo o diálogo e 

promovendo uma busca ativa, mediada por atividades sistematizadas. As ações 

devem motivar o aluno a fortalecer sua autoaprendizagem e o compromisso 

pedagógico. Dessa maneira, o professor passa a ser agente e mediador e facilitador 

entre métodos de aprendizagem e os alunos. Nessa metodologia os estudantes 

assumem maior responsabilidade por sua aprendizagem, são estimulados a pensar 

criticamente e participam mais ativamente que na modalidade presencial, o que os 

leva a assumir a responsabilidade na construção do próprio conhecimento com 

liberdade para organizar seus estudos (HOLANDA et al, 2013). 

          Este modelo deve ainda, valorizar as experiências pessoais e profissionais, 

contribuindo para uma formação mais crítica e aquisição de conhecimentos novos e 

relevantes para a prática profissional. A educação online está se expandindo e 

afetando o processo de ensino/aprendizagem mundialmente. O ensino de 

enfermagem também acompanha essa tendência, pois possibilita ao aluno buscar 

conhecimentos e habilidades de maneira mais flexível e interativa, totalmente 

adaptadas as suas necessidades, além de estimular a troca informações com o outro 

profissional que pode compartilhar suas vivencias através de ambientes digitais. 

          Dessa forma, é possível levar o mesmo nível de conhecimento, de forma mais 

barata, a todos os hospitais da rede EBSERH, em todos os estados do país, atuando 
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de forma eficaz na implementação da SAE, estimulando a qualificação dos 

profissionais de enfermagem, melhorando a qualidade do atendimento aos clientes 

através de uma prática mais cientifica e sistematizada.   

          Nesse sentido, é imprescindível o envolvimento dos profissionais de saúde, no 

intuito da obtenção de um maior aporte de conhecimento qualificado, baseado em 

nas melhores práticas e evidências científicas, de forma a melhorar a qualidade da 

atenção prestada. 

 

6.  PRODUTO 

          Foi desenvolvido um curso sobre SAE (ANEXO A), focado na equipe de 

enfermagem, com um total de 90hs de aulas, oferecido sob a forma de educação à 

distância (EAD), autoinstrucional, mediado por material didático eletrônico, com 

objetos de aprendizagem, atividades de correção automatizada e feedback fornecido 

aos participantes em tempo real. Foram utilizados recursos audiovisuais, 

infográficos, história em quadrinhos, jogos e textos interativos.  

          O curso inicia-se com um cadastro em que o aluno identifica a instituição, o 

perfil de trabalho e a categoria profissional. A primeira atividade é um questionário, 

que avalia o conhecimento inicial do aluno em relação ao tema proposto. 

          Cada módulo sugere um problema a ser discutido no decorrer da 

apresentação, o que acontece através da exposição de um filme introdutório. Os 

conteudistas descreveram o cenário, bem como o roteiro do mesmo. 

 

Quadro 1: Conteúdo programático do módulo 1 

Módulo 1 - 30horas 

Unidade 1: Base introdutória 

 

Esta Unidade foi desenvolvida para os profissionais de enfermagem e 

acadêmicos, que possuem ou não conhecimento/experiência nesta temática. 

Foi elaborada para autoaprendizagem, para que cada participante possa 

seguir o seu ritmo. 

Objetivos desta Unidade: 

• Apresentar os aspectos éticos e legais do PE no Brasil; 
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• Descrever os principais desafios para a implementação do PE na 

unidade hospitalar em que trabalha; 

• Descrever estratégias para facilitar a implementação do PE. 

 

 

Filme de apresentação: 

Uma breve introdução ao curso, onde se abordará a história da enfermagem 

e a sua importância na sociedade contemporânea. 

 

Pré-Teste (de todo o conteúdo 30 questões). 

Este teste tem como objetivo mensurar o conhecimento prévio do profissional 

sobre o tema abordado. Ele abrange todas as etapas do processo e será 

repetido no final do curso, para evidenciação cientifica e posterior divulgação.  

 

Aula 1: O cuidado como essência da enfermagem 

• O que é cuidado? 

• A essência do trabalho na saúde. 

Aula 2: Enfermagem e a saúde  

• Por que ser enfermeiro? 

 

Unidade 2: História da enfermagem no mundo  

 

Aula 1: Marcos históricos de enfermagem, principais teorias. 

 

Aula 2: Enfermagem, uma ciência, uma profissão e um processo. 

 

Aula 3: O processo de enfermagem. 

 

Unidade 3: Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de 

Enfermagem 
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          Esta Unidade foi desenvolvida para os profissionais de enfermagem e 

acadêmicos, que possuem ou não conhecimento/experiência nesta temática. 

Foi elaborada para autoaprendizagem, para que cada participante possa 

seguir o seu ritmo. 

Objetivos desta Unidade: 

• Trazer uma breve evolução histórica da SAE e PE; 

• Trazer as definições conceituais de SAE e PE, de forma fácil e prática; 

• Demonstrar as diferenças conceituais entre SAE e PE; 

• Apresentar as etapas que compõe o PE; 

• Descrever as principais habilidades do enfermeiro para a 

implementação do PE; 

• Apresentar as vantagens da implementação do PE. 

 

Aula 1: Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de 

Enfermagem: histórico e definições conceituais. 

• Breve histórico do Processo de Enfermagem 

• Definições práticas e diferenças conceituais de SAE e PE 

 

Aula 2: Implementação do Processo de Enfermagem: etapas, competências 

e vantagens. 

• Quais são as cinco etapas do PE? 

• Quais são as habilidades do enfermeiro exigidas para a implementação 

do processo de enfermagem? 

• Quais são as principais vantagens da implementação do PE? 

 

         

 

Unidade 4: Aspectos éticos e legais do Processo de Enfermagem no 

Brasil 
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Aula 1: Aspectos éticos e legais do Processo de Enfermagem no Brasil 

• Resoluções. 

 

Aula 2: Principais desafios e estratégias para a implementação do PE. 

• Desafios para a implementação do processo de enfermagem 

• Estratégias para implementação do PE 

 

Avaliação do módulo 15 questões 

 

Quadro 2: Conteúdo programático do módulo 2 

Modulo 2 - 30 horas 

Unidade 1: Coleta de dados em Enfermagem – Parte I 

  

         Filme de apresentação de um quadro de saúde para exemplificar uma 

coleta de dados, exame físico e diagnóstico de enfermagem. 

 

         Nesta unidade serão resgatados alguns conceitos sobre o Processo de 

Enfermagem e será iniciado a apresentação da primeira etapa do Processo de 

Enfermagem: a coleta de dados. Iremos discorrer sobre tipos, métodos e 

conceitos essenciais para compreender e aplicar uma entrevista, interpretar 

resultados de alguns exames laboratoriais e relaciona-los a nossa atuação, 

reconhecer outros tipos de dados e compreender o uso de escalas validadas.  

Os objetivos desta unidade são os seguintes:  

• Revisar conceitos do Processo de Enfermagem e suas etapas;  

• Reconhecer técnicas para a coleta de dados em enfermagem: 

entrevista, dados de exames laboratoriais e outros dados;  

• Compreender o uso de escalas validadas na enfermagem. 

Aula 1: Processo de Enfermagem e a aplicabilidades das teorias de 

enfermagem. 

Aula 2: Conceitos básicos e considerações éticas na coleta de dados. 

Aula 3: Entrevista de enfermagem. 
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Aula 4: Exames laboratoriais e outros dados do prontuário. 

           

Unidade 2: Coleta de dados em Enfermagem – Parte II 

 

Nesta unidade serão resgatados alguns conceitos sobre o Processo de 

Enfermagem e será iniciado a apresentação da primeira etapa do Processo de 

Enfermagem: a coleta de dados. 

 

Aula1: Introdução ao exame físico. 

Aula 2: Exame físico geral. 

Aula 3: Exame físico específico. 

Aula4: Considerações finais sobre a coleta de dados em enfermagem. 

 

Unidade 3: Diagnóstico de Enfermagem 

 

Aula 1: Conceitos e definições do diagnóstico de enfermagem. 

Aula 2: Raciocínio diagnóstico. 

Aula 3: NANDA Internacional. 

Aula 4: Aplicabilidade dos diagnósticos de enfermagem.  

 

Unidade 4: Planejamento, Implementação e Avaliação em Enfermagem  

 

Aula 1: Planejamento em enfermagem.  

Aula 2: Intervenções de enfermagem e Prática Baseada em Evidências. 

Aula 3: Implementação e Avaliação. 

Aula 4: Considerações finais da aplicabilidade do Processo de Enfermagem. 

 

Avaliação do módulo 15 questões 

 

 

Quadro 3: Conteúdo programático do módulo 3 

Modulo 3 - 30 horas 

Unidade 1: Registro de Enfermagem  
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         Nesta unidade serão resgatados alguns conceitos sobre o registro de 

enfermagem, bem como sua importância para a profissão. Para tanto, será 

apresentado o prontuário do cliente e os aspectos legais frente as anotações 

da área da saúde, com ênfase para enfermagem. Como exemplo será 

discutido o registro de enfermagem do caso situação problema apresentado. 

 

 

Aula 1: Por que registrar? 

• Vídeo de contextualização, baseado em casos reais onde um 

profissional de enfermagem é questionado judicialmente para 

responder sobre seu processo de trabalho em apuração de possível 

negligência; 

• Importância da comunicação escrita na prática de enfermagem; 

• Prontuário do paciente/cliente; 

• Prontuário eletrônico; 

• Aspectos éticos e legais dos registros de enfermagem. 

 

Aula 2: Anotação e evolução de enfermagem. 

• Para quem é importante as anotações de enfermagem? 

• Qual a diferença entre anotação e evolução de enfermagem? 

• Tipos de relatórios de enfermagem: você conhece? 

 

Aula 3: O registro científico e sistemático.  

• Critérios de uma anotação em enfermagem. 

• Modelos de anotações de enfermagem. 

• Recomendações gerais para anotação em enfermagem: revisão de 

conteúdo. 

• Afinal o que mudou nas novas regras de registro de enfermagem? 
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Unidade 2: Registro do Processo de Enfermagem  

Aula 1: Terminologias e taxonomias de enfermagem. 

• O que são terminologias?  

• Quais são os principais termos da área? 

• Taxonomias e sistemas de classificação. 

• Tipos de classificações. 

• Importância das classificações de enfermagem?   

• O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE): para que serve? 

 

Aula 2: CIPE: Classificação Internacional de Enfermagem. 

• CIPE: conceitos. 

• Evolução da CIPE. 

• Programa CIPE. 

• Padronização das Ações CIPE. 

 

Aula 3: NANDA-I, NIC E NOC: aplicação e registro. 

• NANDA-I – Classificação de diagnósticos de enfermagem. 

• NIC – Classificação de intervenções de enfermagem. 

• NOC – Classificação de resultados de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

Unidade 3: Registrar é evidência cientifica 

Aula 1: No processo de enfermagem (PE) o que devo registrar? 

• Etapas do PE e o registro. 

• Prescrição de enfermagem e a relação multiprofissional. 

• Quais as Diretrizes da Prescrição de Enfermagem? 

• Quais os Tipos de prescrição de enfermagem. 
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Aula 2: Tipos de evolução de enfermagem. 

• Para que serve a evolução? 

• Tipos de evolução. 

• Evolução frente aos diagnósticos.  

 

Aula 3: Trabalho em equipe. 

 

Unidade 4: Enfermagem sem fronteiras 

Aula 1: Enfermagem na prática: depoimentos internacionais de enfermeiros 

da Inglaterra, Portugal, França, Irlanda, Estados Unidos, Canadá e Brasil. 

      

• Atuação pratica da enfermagem. 

• Campos de atuação da enfermagem. 

• Profissionais bem-sucedidos: Depoimentos de enfermeiros de sucesso 

no contexto nacional e internacional. 

 

Aula 2:  Aula Motivacional/reflexão sobre a profissão de enfermagem. 

 

Aula 3: Pós-Teste (de todo o conteúdo 30 questões). 

 

Aula 4:  Vídeo de encerramento motivacional para a equipe de enfermagem. 

  

Avaliação do módulo 15 questões 

 

          Ainda como produto da revisão de literatura, foi escrito o capitulo 4 

(“Sistematização da assistência de enfermagem da rede EBSERH”), dentro do livro 

intitulado “Gestão e inovação em saúde: o que fazemos na Ebserh”, registrado com 

ISBN 978-85-7064-041-3 (ANEXO B). 

           Foi publicado um artigo intitulado “Systematization of Nursing Assistance: a 

Technological Innovation Project for Distance Education in Brazil” no International 

Journal of Development Research, volume 8 página 23584, de outubro de 2018 

(ANEXO C). 
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          Foi apresentado em formado de Banner digital o trabalho intitulado “Produção 

de conteúdo para profissionais de saúde: ferramenta inovadora de ensino” dentro do 

evento 2ª Conferencia internacional de Inovação em Saúde: Desafios para países 

em desenvolvimento (ANEXO D). 

 

7. CONCLUSÃO 

 

          Há avanços acerca da SAE no Brasil, mas ainda existem desafios para 

operacionalizá-la na prática, tendo por base os pressupostos que garantam o método 

para a organização e a prestação do cuidado em enfermagem/saúde. É real a 

necessidade de investimentos na área da saúde, para que garantam melhores 

condições de trabalho e a apropriação do papel do enfermeiro no processo de 

trabalho em Enfermagem. 

          Nas últimas décadas, observou-se inúmeras mudanças no papel e nas 

funções dos enfermeiros em muitos países. O trabalho de enfermagem tornou-se 

uma atividade mais técnica e especializada. O enfermeiro passou a ter maior 

destaque como membro da equipe multidisciplinar, utilizando seus próprios 

conhecimentos na prestação de cuidados em saúde.  

Surge ainda a necessidade de um trabalho de avaliação do impacto do curso 

de SAE na assistência pratica dentro das unidades de assistência. 

          A inovação voltado para o ensino a distância permite disponibilizar conteúdos 

com qualidade, em que várias ferramentas são usadas para melhor fixação e 

atualização do conhecimento. O ensino a distância é um importante instrumento para 

atingir profissionais devido a flexibilidade em relação ao acesso de conteúdos de 

excepcionais dentro do seu turno de trabalho, ou fora dele, respeitando sua 

individualidade no processo ensino aprendizagem. 

          Este estudo conclui que a aprendizagem na contemporaneidade não pode 

mais ser concebida como um processo específico e linear. É necessário transcender 

o paradigma da simplificação e criar ou recriar a informação de forma inovadora e 

dinâmica, a fim de atender a nova geração que se forma, em uma era digital. 

          Concluímos ainda que a educação tecnológica (EAD), facilita o acesso a 

conteúdo com qualidade, reduzindo as distâncias, flexibilizando o acesso e 
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racionalizando custos. Computadores, internet, softwares, jogos eletrônicos, 

celulares, vídeos, infográficos, PDFs, áudios, são ferramentas para promoção e 

difusão do conhecimento acessíveis a profissionais de saúde. 

Enfermeiros devem desenvolver seu papel de forma inovadora. Cursos auto 

instrucionais, EAD, vídeos, infográficos e outras ferramentas digitais ajudam a 

difundir teoria e prática desse processo, levando o conhecimento e viabilizando a 

aplicação do PE através do SAE, com efeitos positivos na atenção à saúde dos 

pacientes e, consequentemente, valorizando os profissionais da equipe de 

enfermagem.    
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ANEXO A 

 

1.      IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO 

1.1. Imagem ícone do módulo  

[INÍCIO IMAGEM ÍCONE 

 

(Uma imagem semelhante a essa, que remete ao cuidado, de enfermagem. Retirar a palavra 

técnico, deixar apenas enfermagem. Utilizar o mesmo padrão de cor para todo para todo o 

curso.) 

FIM IMAGEM ÍCONE] 

1.2. Título do módulo [Inserir o título do seu módulo aqui. O título não deve ser longo e ter 

relação direta com o conteúdo]. 

 [INÍCIO TÍTULO DO MÓDULO 

O cuidado como essência da enfermagem 

FIM TÍTULO DO MÓDULO] 

1.3. Nome do (s) conteudista (s)  

[INÍCIO NOME(S) DO(S) CONTEUDISTA(S) 

Aldenora Laísa Paiva de Carvalho Cordeiro 

Eliseu da Costa Campos 

Weide Dayane Marques Nascimento 

Thaís Santos Guerra Stacciarini 

FIM NOME(S) DO(S) CONTEUDISTA] 

2.      INFORMAÇÕES BÁSICAS 

2.1. Resumo  

[INÍCIO RESUMO 
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          Olá, nesse módulo vamos refletir sobre o que é “ser enfermagem”, qual suas ações e 

motivações. Qual a contribuição da enfermagem para a sociedade contemporânea? Vamos 

refletir juntos sobre o cuidado de enfermagem. Espera-se proporcionar a ampliação do 

conhecimento, valorização do profissional de enfermagem promovendo uma maior autonomia 

e satisfação profissional. 

FIM RESUMO] 

2.2. Carga Horária [Os módulos poderão ter 30, 15 ou 10 horas. Verifique quantas horas será 

seu módulo]. 

[INÍCIO CARGA HORÁRIA 

Modulo com 30hs 

FIM CARGA HORÁRIA] 

2.3. Boas-vindas  

[INÍCIO BOAS VINDAS 

          Olá caro colega, seja bem-vindo ao primeiro módulo do nosso curso! Digo nosso, pois 

esse curso e desenvolvido por enfermeiros para enfermeiros. Existem conteúdos, técnicas, 

procedimentos, ações e conhecimentos que são exclusivos de nossa categoria profissional. 

Mas será que estamos usando isso ao nosso favor? Uma pergunta que é recorrente para a 

enfermagem contemporânea é: Como implementar um Processo de Enfermagem, diante de 

tantos desafios e limitações impostas a enfermagem? Esse curso pretende apontar os caminhos 

para a enfermagem, onde seremos mais valorizados e reconhecidos pela importância do nosso 

trabalho.  

          Antes porem de falar do processo de enfermagem eu te pergunto; você já percebeu a 

importância da enfermagem? Quantas vidas nós impactamos diretamente todos os dias? 

Quantas pessoas, quantas famílias tem seu sofrimento tratado pelos cuidados de enfermagem 

no mundo inteiro? É preciso entender o cuidado como essência da enfermagem. Então vamos 

refletir juntos? 

  

FIM BOAS VINDAS] 

3.      PLANEJAMENTO DO MÓDULO 

3.1. Ementa  

[INÍCIO EMENTA 

Será apresentada a atividade do enfermeiro como um ser de suma importância para a vida 

humana em sociedade, que merece ser valorizado e reconhecido pelo seu papel social e 

profissional.   

FIM EMENTA] 

3.1.  
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3.2. Público alvo [Definir o público a quem se destina o conteúdo] 

[INÍCIO PÚBLICO ALVO 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e estudantes de 

enfermagem 

FIM PÚBLICO ALVO] 

3.3.Objetivos 

3.3.1-Geral:  

[INÍCIO OBJETIVO GERAL DO MÓDULO 

Inserir o objetivo geral aqui 

FIM OBJETIVO GERAL DO MÓDULO] 

         3.3.2 – Específicos   

[INÍCIO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO 

Despertar no profissional de enfermagem o orgulho e a alegria em exercer suas atividades. 

Compreender o Processo de Enfermagem no contexto da prática clínica, como ferramenta de 

crescimento pessoal, profissional e como categoria.  

 FIM OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO] 

  

3.4. Conteúdo  

[INÍCIO CONTEÚDO 

Inserir o conteúdo aqui 

FIM CONTEÚDO] 

3.5. Metodologia  

 [INÍCIO METODOLOGIA 

O curso é oferecido sob a forma de educação à distância, autoinstrucional, mediado por 

material didático eletrônico, objetos de aprendizagem e por atividades de correção 

automatizada com feedback aos participantes.  

FIM METODOLOGIA] 

3.5 Recursos  

[INÍCIO RECURSOS 

Os objetos de aprendizagem / recursos utilizados serão os seguintes: vídeos, imagens, 

áudios, infográficos, história em quadrinhos, jogos, texto interativo e glossário 
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FIM RECURSOS 

3.6 Avaliação  

[INÍCIO AVALIAÇÃO Pré – curso 

10 questões que se repetem no final 

Inserir descrição da avaliação aqui 

FIM AVALIAÇÃO] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4peIFulusSk 

I am a Nurse - National Nurses Week 
 

9.      BIBLIOTECA  [Este recurso deverá ser utilizado, por você, para adicionar documentos como 

portarias, RDCs, artigos científicos, cartilhas, etc.]. 

[INÍCIO BIBLIOTECA 

Inserir Biblioteca aqui 

FIM BIBLIOTECA] 

  

UNIDADE 1  

[INÍCIO UNIDADE 1 

Base introdutória  

[TÍTULO] 

  

Breve descrição da Unidade 1 e objetivos aqui 

  

AULA 1 

[INÍCIO AULA 1 

O CUIDADO COMO ESSÊNCIA DA ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

 [SUBTÍTULO] 

           

https://www.youtube.com/watch?v=4peIFulusSk
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           O cuidado é a mais antiga prática da história da humanidade, sua função é assegurar a 

continuidade da vida do grupo e da espécie, tendo em vista a proteção a vida. Inicialmente era 

relacionada apenas a tradição cultural e transmitido através das experiências vividas e 

passadas entre as gerações. Com o passar do tempo, passou por um processo de 

profissionalização, envolvendo as profissões da saúde, porém se caracteriza de maneira mais 

evidente na profissionalização da enfermagem. A Enfermagem foi fortemente afetada por 

fatores variados como guerras e evoluções tecnológicas, influenciando e sendo influenciada 

por pensamentos que marcaram a evolução do conhecimento humano. No século XX, a 

enfermagem vai paulatinamente se distanciando dos valores éticos e religiosos que a 

nortearam no passado, aos poucos adotando um modelo tecnicista. Essa forma de cuidar 

prioriza a cura da doença e não o portador de doença, sem observar seu contexto subjetivo e 

social. 

                     A Enfermagem, seguindo o modelo chamado “biomédico”, abandonou um cuidado que 

tinha como objetivo assegurar a continuidade da vida, distanciando-se dramaticamente de sua 

origem. Assim o cuidar assume características profissionais fruto da modernidade, de avanços 

científicos e tecnológicos, buscando poder e status. Com isso perdeu muito de sua arte focada 

no ser humano e no seu conhecimento específico do cuidar, promovendo uma mecanização 

da sua forma de trabalho. Houve um fracionamento corpo e este modelo fez com que o corpo 

humano fosse tratado como a uma máquina, sendo o cuidado considerado como um conserto. 

           Esta visão fragmentada é uma forma mais simplificada de cuidar do ser, sem se envolver na 

sua individualidade, sem observar sua integralidade e multidimensionalidade, não valorizando 

o processo de viver de cada pessoa.  

                     Estudiosas da Enfermagem, como Paterson e Zderad, Leininger e Watson, propõe um 

redirecionamento na concepção de cuidado. Elas advogam que a Enfermagem tem muito para 

oferecer à humanidade, mas está limitada por questões burocráticas e administrativas. Estas 

teorias de enfermagem propõe um modelo centrado no cuidado, que capacite os profissionais 

a preocuparem-se mais com o “humano”, sendo mais solidários, sensíveis e zelosos com 

problemas éticos e morais, valorizando a individualidade do ser cuidado. 
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Pense sobre isso!!! 

O que é cuidado? 

Quem necessita de cuidado? 

E ainda, por que cuidamos? 

 

 

 

  

            Vamos refletir em nossa profissão? Assista o vídeo a baixo, e pense sobre isso. 

            https://www.youtube.com/watch?v=6l3f_DCuurI 

            Enfermagem: profissão do cuidado (vídeo autorizado pelo autor, desde que seja 
usado o link original do Youtube) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_SIFh-VpRHc 
O CUIDADO QUE VOCÊ PRECISA - O ENFERMEIRO OU ENFERMEIRA QUE 
SALVOU MINHA VIDA 
  

 

                           Aquele que se propõe a ser o “cuidador” é um ser diferente, capaz de perceber o todo 

que envolve o ser cuidado. Utiliza-se de procedimentos técnico-científicos como instrumento 

facilitador em busca de um bem-estar do outro. É um ser capaz de valorizar o outro com 

respeito e ética no cuidado. Sendo assim, não se pode apegar a certezas pré-estabelecidas, 

preconceitos, verdades científicas imutáveis, estáticas. O cuidado requer do cuidador 

responsabilidade, solidariedade, uma profunda mudança na maneira de perceber o ser 

humano. É preciso realizar uma revisão dos seus próprios princípios éticos, diante de cada 

situação em que se está inserido. 

                     O cuidado implica em conhecer o outro, mas também a si mesmo, pois quanto mais eu 

procurar perceber-me, tanto mais poderei perceber ao outro. Isto quer dizer que, quanto mais 

se conhece mais aptos estamos para cuidar do outro ser humano. Pesquisas e a produção de 

conhecimentos no campo da enfermagem podem contribuir para desvelar novos subsídios 

para um cuidado que valorize a complexidade dos sujeitos. A predominância do cuidado ainda 

está pautada na visão fragmentada do ser humano. Uma mudança nesse paradigma não é 

instantânea e significa um grande desafio. Para supera-lo, é preciso interação entre aa 

academia, os serviços de saúde, os usuários e os gestores. É preciso repensar o contexto 

https://www.youtube.com/watch?v=6l3f_DCuurI
https://www.youtube.com/watch?v=_SIFh-VpRHc
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clássico de formação dos profissionais da saúde, valorizando saberes produzidos nos mais 

diferentes campos do conhecimento. 

                     Com isto, acredita-se que se possa cuidar melhor, repensando e valorizando este 

cuidado, entendendo a realidade complexa que é o ato de cuidar. O cuidado ainda não 

reconhece o doente em seu contexto humano e social, mas sim a doença, embora já apareçam 

esforços para mudar esta visão. O cuidado é um tema complexo, despertando relações entre 

os cuidadores e seres cuidados, por isso e fundamental a capacidade de ser sensível, de 

conviver com as diferenças.  

                      O cuidado depende de uma concepção ética que contemple a vida como um bem valioso 

em si. É valorizar o outro em seus aspectos físicos, mentas, espirituais e sociais. O profissional 

da enfermagem deve compreender o valor do cuidado, nutrindo uma concepção ética que 

contemple a vida como um bem valioso, começando pela valorização da própria vida para 

respeitar a do outro em sua complexidade. Cuidar em enfermagem é proteger, promover e 

preservar a humanidade, ajudando no momento de desequilíbrio, doença, sofrimento e dor. A 

Enfermagem deve respeitar as razões éticas e morais de cada cidadão ao mesmo tempo em 

que convive com dores e alegrias advindas desses valores O cuidado orientado pela 

solidariedade busca o equilíbrio nas suas múltiplas atividades enquanto função cuidadora, não 

desenvolvendo paternalismo e estimulando a autonomia.  

                     O cuidado é parte 

integrante do processo de 

sobrevivência da vida humana, 

ocupado um lugar central no 

conjunto dos valores da 

humanidade. O cuidado de 

enfermagem restaura o bem-estar 

físico, o psíquico e o social e 

amplia as possibilidades de viver com qualidade, entendo a vida humana é o seu maior bem.  

        O cuidado em enfermagem possui uma amplitude muito maior, muitas vezes não 

percebida, pois promove a continuidade da espécie humana de maneira digna desta geração e 

das seguintes. O cuidado de enfermagem deve ser um suporte para viver com qualidade, 

promovendo condições para uma vida saudável e em benefício do bem comum. 

 

Acesse o site e assista os vídeos: 
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http://www.heroisdocuidado.com.br/ 

 

                                   

FIM AULA 1] 

  

AULA 2 

[INÍCIO AULA 2 

ENFERMAGEM E SAÚDE [TÍTULO] 

  

Figura da super enfermeira “AVATAR” que vai acompanhar todos os conteúdos  

  

Você já passou para pensar no tamanho da enfermagem e seu impacto na saúde mundial? 

https://www.youtube.com/watch?v=gJrhVD58Xx8 
Here's to Nurses 

 
Desenvolvimento da Aula 2 aqui 

           

          A Organização Mundial de Saúde ao pesquisar a enfermagem em todo o mundo, 

evidenciou que a qualificação do pessoal de enfermagem e suas atividades (sua prática) 

diferem profundamente de um local para outro. Concluem que aa práticas da enfermagem são 

influenciadas pela realidade política, econômica e cultural e essa realidade difere de país para 

país, de região para região.  

          Em todo o mundo, entretanto, a enfermagem constitui o maior contingente da força de 

trabalho em cuidados à saúde. É o grupo profissional mais distribuído, executando os mais 

diversos papéis, funções e responsabilidades. O cuidado de enfermagem consiste não somente 

no desenvolvimento de técnicas e procedimentos, mas também que se baseia na sensibilidade, 

criatividade e intuição para cuidar de outro ser. São muitas as características do profissional 

do cuidado, como a forma e jeito de cuidar, a cooperação, o amor, o envolvimento, o vínculo, 

a espontaneidade, o respeito, a empatia, o comprometimento, a compreensão do outro, a 

confiança mútua, a visão do outro como único, o toque delicado, o respeito ao silêncio e ao 

luto, a receptividade, a capacidade de observação, a arte da comunicação, o afeto e o calor 

humano, o sorriso, são os elementos que fazem a diferença no cuidado e caracterizam a 

http://www.heroisdocuidado.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=gJrhVD58Xx8
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enfermagem. Por tudo isso é importante se inserir no de ensino desses profissionais a história, 

a filosofia e as artes, para que o cuidado em enfermagem seja cada dia mais humano dentro 

da sua complexidade, e não apenas preencher papeis e cuidar de doenças.  

          Uma formação humanística não se limita à mera operacionalidade e resgata o sentido 

existencial ao cuidar. Sendo assim, pensar em cuidar requer a compreensão do sentido e do 

significado desse cuidado, sua dimensão político, dimensão social e sua implicação sobre a 

vida humana. Não pode focalizar-se somente no biológico, em patologias e, menos ainda, 

submeter-se ao poder de outras áreas que manipulam a saúde, política, econômica e 

ideologicamente. A valorização do cuidado permite compreender as experiências dos limites 

humanos do sofrimento e da morte. A valorização do cuidado em enfermagem leva à 

necessidade de respeito e dignidade à vida. 

Assista o vídeo e reflita: 

https://youtu.be/rYx_dFewmV0  
HERÓIS DO CUIDADO - DOCUMENTÁRIO SOBRE OS PROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM 

Conseguir autorização para uso ou produzir um semelhante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yuDKszD5Ns4 

💗 O VÍDEO MAIS LINDO DA ENFERMAGEM 

 

          INICIO DA SITUAÇÃO PROBLEMA  

          Vamos perceber juntos os desafios e encontrar as soluções de maneira cientifica, mas sem perder 

o foco do cuidado humanizado. Assista o vídeo e reflita: 

 

VÍDEO ÁUDIO 

Vídeo antigo, 1854. Penumbra. Uma 

mulher jovem, anda entre as pessoas 

enfermas. Musica dramática. 

A imagem melhora, tempos atuais, essa 

mulher olha para câmera, se apresenta. 

Começa a andar em direção da câmera. 

Sorridente, alegre, mostrando satisfação 

no que faz.  

Mulher se apresenta: Olá, eu sou Florence 

Nightingale, você já ouviu falar de mim? 

Eu percebi o quanto é importante o 

trabalho da enfermagem. Percebi como o 

cuidado de enfermagem, faz toda a 

diferença na vida das pessoas. Percebi que 

a higiene, ambiente limpo, a atenção as 

queixas dos pacientes, nos ajudam a 

https://youtu.be/rYx_dFewmV0
https://www.youtube.com/watch?v=yuDKszD5Ns4
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cuidar melhor e a salvar vidas. Em 1854 

eu estive em uma terrível guerra chamada 

Guerra da Crimeia. Eu fui com mais 38 

enfermeiras para cuidar dos soldados 

feridos. Foi lá que observei muitas coisas, 

mas quando voltei, eu estava fraca e muito 

doente pois havia contraído febre tifoide. 

Apesar das minhas limitações físicas, me 

dediquei aos estudos. Publiquei um livro 

chamado “Notas sobre a saúde, a 

eficiência e a administração hospitalar no 

exército britânico”. Em 1860 eu ajudei a 

fundar a primeira escola de enfermagem 

do mundo. Lá poderíamos ensinar de uma 

maneira mais correta, como cuidar melhor 

dos enfermos, de uma maneira cientifica. 

Antes disso, os enfermos eram cuidados 

em casa, pelos seus familiares, ou nas 

igrejas que realizavam caridade. Bom; eu 

contribuí para a construção e para a 

profissionalização da enfermagem da 

maneira que ela é hoje. Mas eu tenho 

curiosidade em saber, como é a 

enfermagem no tempo de vocês? Eu 

gostaria de conhecem o trabalho de uma 

enfermeira no século 21. Deve ser uma 

profissão muito valorizada e que salva 

muitas vidas. Vamos juntos nessa jornada 

do conhecimento?  

Caminhando, entra em uma unidade 

hospitalar. Procura uma enfermeira atual 

trabalhando em um balcão de hospital. 

Encontra. Concentrada. A câmera foca na 

enfermeira moderna, e a antiga não volta a 

1-Olá, você é a enfermeira aqui nesse 

hospital? Posse me ajudar? 

 

2-Claro, como posso ajudar? 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE  

55  

cena. A enfermeira desenvolve o dialogo 

falado com a câmera. 

1-Eu sou enfermeira, mas eu trabalhei no 

ano de 1856. Não quero contar minha 

idade, mas quero saber como é o trabalho 

de uma enfermeira no século 21? 

 

2- Nossa que orgulho falar com você, eu 

estudei muito sobre você e suas 

realizações. Você marcou o início da 

enfermagem mundial. Obrigado pelo seu 

legado.  

Bem, hoje a enfermagem é um pouco 

diferente. Temos hoje vários teoristas que 

ajudam a programar os cuidados com o 

paciente. Hoje é possível planejar ações, 

estabelecer e alcançar metas mensuráveis. 

A enfermagem hoje e mais cientifica, 

baseada em referenciais teóricos, sem 

espaço para empirismo. Hoje somos uma 

profissão independente que trabalha de 

maneira multiprofissional, agindo em 

conformidade com as leis que regem a 

profissão. Hoje temos um conselho de 

enfermagem estadual e federal que 

norteiam as ações.  

Enfim, já falei demais. Acredito que posso 

mostrar, seria melhor. Vamos lá? 

Sorridente. Ela se propõe a presentar a 

enfermagem do século 21. Caminha pelo 

hospital em primeiro plano tuto ao redor 

fora de foco. 

Vamos conhecer um paciente internado 

em nosso hospital.  

 

Enquanto isso quero falar sobre a 

enfermagem do século 21. A equipe de 

enfermagem é a maior quantidade de 

profissionais dentro do hospital. Mas não 

trabalhamos só em hospitais. Trabalhamos 

também em salas de vacinação, unidades 

de pronto atendimento, somos 

pesquisadores, administradores, 

desenvolvemos produtos hospitalares, 

estamos presentes em industrias e 

comercio. A profissão nos permite atuar 

de várias maneiras no mercado de 

trabalho.  

Encontra um paciente. Cama hospitalar, 

Meia idade, recebendo Oxigênio em 

cateter nasal tipo óculos a 5 L/pm.  

Esse é um paciente que chegou hoje, 

transferido de uma unidade de pronto 

atendimento. Ele estava em casa e passou 

sentiu-se mal. Eu preciso saber conde ele 

mora, quantos anos tem, qual doenças 

trata, se tem alergias, se toma algum 
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remédio. Eu preciso saber para prestar um 

atendimento organizado e sistematizado. 

Esse levantamento de informações nós 

chamamos de anamnese ou entrevista de 

enfermagem. Faz parte da etapa de coleta 

de dados, pois também vou cruzar essas 

informações com os exames laboratoriais 

e de imagem.  

A enfermeira se apresenta ao paciente, se 

coloca à disposição em ajuda-lo. Pede 

autorização para examina-lo. 

Olá, meu nome é enfermeira Xxx, eu 

preciso vou te fazer algumas perguntas, 

verificar sua pressão e temperatura. 

Vamos cuidar de você da melhor forma 

possível. Essas perguntas ajudam a 

escolher o melhor tratamento para que 

você possa voltar para casa e para sua 

família.  

A imagem vai se afastando e embaçando. 

Fim do vídeo.   

Logo do curso e patrocínios (apoios) 

  

  
 

 

UNIDADE 2  

[INÍCIO UNIDADE 2 

ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Breve descrição da Unidade 1 e objetivos aqui 

  

AULA 1 

[INÍCIO AULA 1 

ENFERMAGEM, UMA CIÊNCIA, UMA/ PROFISSÃO E UM PROCESSO [TÍTULO] 

 

Subtítulo da Aula em negrito aqui [SUBTÍTULO] 

(Atenção: Subtítulo inicia com letra maiúscula, e as demais em minúscula. Vários subtítulos 

podem ser utilizados, a depender da extensão e entendimento do conteudista) 

  

Desenvolvimento da Aula 1 aqui 

FIM AULA 1] 
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          A Organização Mundial de Saúde estudou a enfermagem em todo o mundo, 

evidenciando que a qualificação do pessoal de enfermagem e suas atividades (sua prática) 

diferem profundamente de um local para outro. Concluem que aa práticas da enfermagem são 

influenciadas pela realidade política, econômica e cultural e essa realidade difere de país para 

país, de região para região. Em todo o mundo, entretanto, a enfermagem constitui o maior 

contingente da força de trabalho em cuidados à saúde. É o grupo profissional mais distribuído, 

executando os mais diversos papéis, funções e responsabilidades. 
  

AULA 2 

[INÍCIO AULA 2 

PRINCIPAIS TEORIAS DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Subtítulo da Aula em negrito aqui [SUBTÍTULO] 

(Atenção: Subtítulo inicia com letra maiúscula, e as demais em minúscula. Vários subtítulos 

podem ser utilizados, a depender da extensão e entendimento do conteudista) 

  

Desenvolvimento da Aula 2 aqui 

 

FIM AULA 2] 

  

AULA 3 

[INÍCIO AULA 3 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Subtítulo da Aula em negrito aqui [SUBTÍTULO] 

(Atenção: Subtítulo inicia com letra maiúscula, e as demais em minúscula. Vários subtítulos 

podem ser utilizados, a depender da extensão e entendimento do conteudista) 

  

Desenvolvimento da Aula 3 aqui 

FIM AULA 3] 

  

AULA 4 

[INÍCIO AULA 4 
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Título da Aula 4 em negrito e letras maiúsculas aqui [TÍTULO] 

  

Subtítulo da Aula em negrito aqui [SUBTÍTULO] 

(Atenção: Subtítulo inicia com letra maiúscula, e as demais em minúscula. Vários subtítulos 

podem ser utilizados, a depender da extensão e entendimento do conteudista) 

  

Desenvolvimento da Aula 4 aqui 

FIM AULA 4] 

  

REFERÊNCIAS [Neste tópico você apresentará as referências teóricas utilizadas na 

construção de cada unidade]. 

[INÍCIO REFERÊNCIAS 

Referências aqui 

FIM REFERÊNCIAS] 

  

AVALIAÇÃO 

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

Inserir descrição da avaliação aqui 

FIM AVALIAÇÃO] 

  

  

FIM UNIDADE 2] 

 

 

UNIDADE 3   
[INÍCIO CONTEÚDO 

UNIDADE 3: SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E 

PROCESSO DE ENFERMAGEM 
 

Aula 1: Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem: histórico 

e definições conceituais 

• Breve histórico do Processo de Enfermagem 
• Definições práticas e diferenças conceituais de SAE e PE 
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Aula 2: Implementação do Processo de Enfermagem: etapas, competências e vantagens 

• Quais são as cinco etapas do PE? 
• Quais são as habilidades do enfermeiro exigidas para a implementação do processo de 

enfermagem? 
• Quais são as principais vantagens da implementação do PE? 

 

UNIDADE 4: ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

NO BRASIL 
 

Aula 1: Aspectos éticos e legais do Processo de Enfermagem no Brasil 

• Resoluções 
 

Aula 2: Principais desafios e estratégias para a implementação do PE 

• Desafios para a implementação do processo de enfermagem 
• Estratégias para implementação do PE 

 

FIM CONTEÚDO] 
 

UNIDADE 3  

[INÍCIO UNIDADE 3 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E PROCESSO DE 

ENFERMAGEM 

  

Esta Unidade foi desenvolvida para os profissionais de enfermagem e acadêmicos, que 

possuem ou não conhecimento/experiência nesta temática.  Está organizada em 2 aulas e foi 

elaborada para autoaprendizagem, para que cada participante possa seguir o seu ritmo. 
 

Objetivos desta Unidade: 

• Trazer uma breve evolução histórica da SAE e PE. 
• Trazer as definições conceituais de SAE e PE, de forma fácil e prática 
• Demonstrar as diferenças conceituais dos conceitos de SAE e PE 
• Apresentar as etapas que compõe o PE 
• Descrever as principais habilidades do enfermeiro para a implementação do PE 
• Apresentar as vantagens da implementação do PE 

 

 

UNIDADE 3 
 

[INÍCIO AULA 1 

[TÍTULO] SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E 

PROCESSO DE ENFERMAGEM 
 

[SUBTÍTULO] Histórico e definições conceituais 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE  

60  

 

BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 
 

         Rememorando!!!! 
 

A expressão “Processo de Enfermagem” (PE) e sua descrição formal foi introduzida 

na linguagem profissional em meados dos anos 50 do século XX, pela enfermeira Lídia Hall, 

sob a influência do método científico para resolução de problemas. 

No Brasil, as primeiras produções científicas relacionadas ao PE foram de autoria da 

enfermeira Wanda de Aguiar Horta, na década de 1970.  Horta introduziu no país as teorias 

de enfermagem norte-americana; posteriormente, formulou o modelo conceitual das 

Necessidades Humanas Básicas e desenvolveu uma estrutura de Processo de Enfermagem, 

como forma de sua aplicação prática. Ela acreditava que a autonomia profissional só seria 

adquirida no momento em que toda a enfermagem aplicasse de forma sistemática o Processo 

de Enfermagem. 

Horta, ao propor esse modelo conceitual, fundamentou-se na Teoria da Motivação 

Humana de Maslow, que tem como conceito base as necessidades que influenciam o viver do 

ser humano, hierarquizadas em níveis.  
 

 
                               Pirâmide de Maslow (verificar autoria de imagem ou refazer) 

 

                      Horta, embora concordasse com a teoria de Maslow, ampliou seus conceitos, adotando 

a denominação de João Mohana, classificando-as em necessidades piscobiológicas 

(relacionadas com o organismo), psicossociais (relacionadas ao viver do indivíduo) e 

psicoespirituais (relacionadas com modo que se vê a morte, o apoio espiritual, a filosofia de 

vida, as crenças). O modelo de PE proposto compunha de 6 fases: 
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           Para tanto, colocou em evidência uma maneira que o enfermeiro tem de prestar 

assistência para processos de saúde-doença, podendo caracterizá-los e defini-los através de 

necessidades, assim, levantando os problemas mais pertinentes, sendo que algumas 

necessidades são mais básicas do que outras e poderão ser atendidas, conforme sua 

importância. 

Horta refere que,  

“quando a necessidade se manifesta, faz por meio de sinais e sintomas que, em 

enfermagem, por enquanto, denominam-se problemas de enfermagem”  

“fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo; ajudar ou auxiliar 

quando parcialmente impossibilitado de se autocuidar; orientar ou ensinar, supervisionar e 

encaminhar a outros profissionais”.  
 

[INICÍO SAIBA MAIS 

Na literatura científica, o significado atribuído ao PE e a forma como o mesmo é 

implementado na prática modifica-se ao longo do tempo e de acordo com os diversos cenários 

da assistência, dessa forma, são identificadas gerações distintas do Processo de Enfermagem 

e cada uma destas possuem características específicas e expressam as influências político-

sociais de sua época (PESUT; HERMAN, 1999). 

 

        Gerações do Processo de Enfermagem  

 

  (1950 – 1970) 
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FIM SAIBA MAIS] 
 

Quanto a expressão Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), na história, 

os relatos de quando iniciou não são muito claras. Alguns estudiosos dizem que surgiu com 

Florence Nightingale, quando ressaltou a necessidade de se observar a realidade e fazer 

julgamentos sobre as observações realizadas; outros autores dizem que foi no início do século 

XX, com os primeiros manuais de técnicas de enfermagem produzido nos Estados Unidos. 

 

A primeira geração do PE foi caracterizada pela ênfase 

nas habilidades intelectuais, interpessoais e técnicas para 

a resolução de problemas dos pacientes 

(1970 – 1990) 

(1990 – 2010) 

O foco da terceira geração, foi a especificação e testagem 

dos resultados do paciente sensíveis às intervenções de 

enfermagem (PESUT; HERMAN, 1999). 

 
(2010-2018) 

O PE encontra-se atualmente na sua quarta geração 

(2010-2020), caracterizada pela incorporação das 

linguagens ou classificações de enfermagem em sistemas 

de informação e registros eletrônicos, marcada pela cultura 

digital (PESUT; HERMAN, 1999). 

 

Já a segunda geração, foi marcada pela necessidade de 

compreensão do “julgamento clínico” e de aumentar a 

habilidade do enfermeiro para o “raciocínio diagnóstico”. 
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DEFINIÇÕES PRÁTICAS E DIFERENÇAS CONCEITUAIS DE SAE E PE 
 

Você sabia que existe uma diferença conceitual entre Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) e Processo de Enfermagem (PE)? Não fique preocupado, caso você não 

saiba. Isso porque essas definições são apresentadas equivocadamente como sinônimos em 

vários artigos publicados, e somente na Resolução COFEN 358/2009 que essa distinção foi 

estabelecida. 

 

Então, vamos começar. Mas antes, gostaria de fazer duas perguntas a vocês.  

Vamos refletir? 

1. Na instituição onde você trabalha ou estuda, o serviço de enfermagem está estruturado 

por normas, rotinas, procedimentos operacionais e/ou protocolos?  

2. Na instituição onde você trabalha ou estuda, o serviço de enfermagem possui um 

instrumento que orienta o cuidado de enfermagem e a documentação da prática 

profissional? 

 Ao final dessa aula, vocês responderão, porque essas perguntas estão relacionadas aos 

conceitos de SAE e PE, OK? 

Leia com atenção, então, as definições dos conceitos de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e Processo de Enfermagem.  

 

Sistematização da Assistência de Enfermagem 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem refere-se a distintos métodos que podem ser 

utilizados pela enfermagem na organização, planejamento e execução das ações de 

enfermagem, com o intuito de oferecer subsídios nos processos organizacionais e gerenciais, 

e atingir resultados benéficos para a saúde das pessoas a quem prestamos assistência. 

Podemos citar como distintos métodos para sistematizar a prática de enfermagem: os planos 

de cuidados, os protocolos, rotinas, procedimentos operacionais e outros. Consequentemente, 

Não entendi, por que os percursos históricos são 

diferentes entre PE e SAE! Não é tudo a mesma 

coisa? 
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por meio dessa organização dos processos organizacionais e gerenciais de trabalho, tornará 

possível a operacionalização do PE. 

Consultar a Resolução Cofen 358/2009, onde se lê: 

CONSIDERANDO que a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, 

pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do 

processo de Enfermagem. 

 

A utilização dos diferentes métodos dependerá de aspectos de diversas esferas – a humana; 

técnico-científica; social; ética; financeira e institucional, além da capacidade ou competência 

do profissional para incorporar os métodos na prática clínica ou nos processos organizacionais 

e gerenciais. 

Podemos dizer que: 

Onde não há uma assistência de enfermagem sistematizada, ou seja, com processos 

organizacionais e gerenciais estruturados, dificilmente acontecerá a implementação efetiva do 

Processo de Enfermagem. Por isso, as definições de SAE e PE são distintas, complementares 

e não dissociadas. 

Então, o que é Processo de Enfermagem? No que ele diverge da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem? 

 

Processo de Enfermagem 

O Processo de Enfermagem é uma ferramenta metodológica e documental proposta para guiar 

a sistematização da assistência. É orientada à luz de um referencial teórico e organizada em 5 

etapas (coleta de dados; diagnóstico; planejamento; implementação e avaliação). 

Na Resolução n°358/2009, o PE é apresentado como método científico e documental da SAE, 

a ser utilizado em todos os ambientes em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 

Vale destacar que não é o único instrumento para efetivá-la.  
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IMPORTANTE!!!!! 

Consultar a Resolução Cofen 358/2009, onde se lê: 

O Processo de Enfermagem é um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional 

de Enfermagem e a documentação da prática 

profissional. 

A operacionalização e documentação do 

Processo de Enfermagem evidencia a 

contribuição da Enfermagem na atenção à saúde 

da população, aumentando a visibilidade e 

reconhecimento profissional; 

 

Com base no que foi exposto, já podemos observar a diferença conceitual entre SAE e PE. 

Vamos ver se a diferença ficou clara para você, lendo essa tirinha abaixo, ok? 

[INÍCIO DA TIRINHA 

Em um Hospital Público de Ensino 

Cenário: Dois enfermeiros 

conversando, de roupa 

branca. O fundo branco. 

 

 

 

1° Enfermeiro – 

Acabei de passar um cateter vesical intermitente em um 

paciente. No exame físico, identifiquei um bexigoma. Os testes 

complementares para facilitar a micção espontânea foram 

realizados, sem sucesso! O cateterismo foi necessário. O 

procedimento foi realizado conforme protocolo institucional.  

2° Enfermeiro 

Trabalhamos tanto, são tantas normas e protocolos a serem 

seguidos, mas, ainda bem que não fazemos a tal sistematização 

da assistência. Mais uma moda da Gestão! Mais trabalho para 

nós! 

[FIM DA TIRINHA 
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Será que houve na fala alguma confusão conceitual? Realmente, esses enfermeiros não 

realizam a sistematização da assistência? 

 

[Início Destaque 

Sim, houve um erro conceitual! Isso ocorre pelo fato dessas terminologias, SAE e PE, serem 

complementares e não dissociadas. Na tirinha, dá para notar que existem processos 

organizacionais e gerenciais que visam atingir resultados benéficos para a saúde das pessoas 

a quem prestamos assistência.  

Portanto, a sistematização da assistência de enfermagem pode estar presente, 

sim!!! 

Provavelmente, não há a operacionalização e a documentação das etapas do Processo de 

Enfermagem. A sequência dos passos do PE, bem como sua documentação, ressalta a 

necessidade de mudanças na prática profissional. Caso contrário, ela vista como burocrática e 

trabalhosa. 

 

O que podemos concluir? 

SAE pode permitir a consolidação da prática clínica do enfermeiro, por meio do PE, como um 

método seguro e com embasamento cientifico para o levantamento de problemas, o 

estabelecimento de diagnósticos, o planejamento e implementação dos cuidados e avaliação 

dos resultados, visando, assim, a promoção, manutenção, recuperação da saúde e o alívio da 

dor e do sofrimento. 

Consultar a Resolução Cofen 358/2009, onde se lê: 

Art. 3º O Processo de Enfermagem deve estar 

baseado num suporte teórico que oriente a coleta 

de dados, o estabelecimento de diagnósticos de 

enfermagem e o planejamento das ações ou 

intervenções de enfermagem; e que forneça a base 
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para a avaliação dos resultados de enfermagem 

alcançados. 

1- E aí, acho que você já consegue responder as perguntas feitas no início da aula?  

Na instituição onde você trabalha ou estuda, está presente a SAE e/ou o PE? Ou ainda está 

alicerçada em rotinas de trabalho?  

FIM AULA 1] 

AULA 2 

[TÍTULO] IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

[SUBTÍTULO] Etapas, competências e vantagens 

 

[INÍCIO AULA 2 

 

QUAIS SÃO AS ETAPAS DO PROCESSO DE ENFERMAGEM? 

 

 [ Imagem com direitos autorais – Sugestão  

 

 

Fim da imagem] 

O PE é organizado em 5 etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes (Cofen, 

2009) 
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Coleta de Dados ou (Histórico de Enfermagem) 

Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e 

técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, 

família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do 

processo saúde e doença. 

Importante: Nesse momento, é de fundamental importância, o estabelecimento de 

vínculo terapêutico, exigindo habilidades técnicas e interpessoais do profissional. A 

coleta de dados é guiada a luz de um referencial teórico. 

 

[INÍCIO do Saiba mais 

SAIBA MAIS 

 

À LUZ DE UM REFERENCIAL 

 

Como já mencionado, o Processo de Enfermagem é uma ferramenta metodológica 

e documental orientada à luz de um referencial teórico, proposta para guiar a 

sistematização da assistência. 

 

Mas, como assim? Como utilizarei um referencial 

teórico para guiar a minha prática profissional? A 
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enfermagem tem que escolher uma determinada 

teoria? É preciso seguir um modelo pré-definido? 

 

O referencial teórico é utilizado na coleta de dados para a sistematização do 

pensamento e do raciocínio, a fim de evidenciar as necessidades afetadas.  

Na literatura internacional, podemos encontrar várias teorias de enfermagem que 

podem ser utilizadas para guiar o pensamento e raciocínio de enfermagem na coleta 

de dados.  

Relembrando algumas Teorias de Enfermagem 

[Início Linha do tempo 

Teoria Ambiental: Florence Nightingale (1820/1910) 

Teoria das Necessidades Básicas: Virginai Henderson (1897) 

Teoria do Autocuidado: Dorothea Orem (1914) 

Teoria da Adaptação: Sister Calista Roy (1939) 

Teoria das Relações Interpessoais em Enfermagem: Hildegard 

Peplau (1952) 

Teoria Holística: Myra E. Levine (1967) 

Teoria do Modelo Conceitual do Homem: Martha Rogers (1970) 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas: Wanda Horta (1970) 

Teoria Alcance dos Objetivos: Imogenes King (1971) 

FIM da Linha do tempo] 

No Brasil, o modelo conceitual proposto por Wanda Horta para guiar a coleta de 

dados é o mais utilizado.  

Esse modelo fundamenta-se em uma abordagem humanista, a partir da teoria da 

motivação humana de Maslow, e apoia-se nas leis do equilíbrio, da adaptação e do 

holismo. A autora considera que a enfermagem visa o reconhecimento do ser 

humano, que tem necessidade humanas básicas, as quais são classificadas em 
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piscobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. O desequilíbrio de uma dessas 

necessidades humanas básicas exigirá do enfermeiro uma assistência profissional. 

Respondendo às suas dúvidas.  

O Serviço de Enfermagem de sua Instituição, com colaboração de todos, deverá 

estudar e analisar qual a Teoria de Enfermagem que atende as necessidades do perfil 

da clientela assistida, a disponibilidade e o comprometimento dos envolvidos e a 

intencionalidades das metas institucionais, para depois fazer a escolha.  

 

Cada instituição é livre para criar o roteiro de coleta de dados baseado da 

teoria/modelo conceitual de escolha. Muitos serviços de enfermagem elaboram seus 

instrumentos baseando em outros existentes, mas é preciso CUIDADO ao 

reproduzir instrumentos, pois eles podem não atendem as necessidades do serviço e 

da clientela assistida. 

 

            FIM DO SAIBA MAIS] 

 

 

Diagnóstico de Enfermagem 

Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que 

culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que 

representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base 

para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os 

resultados esperados.  

Importante: Os diagnósticos de enfermagem são organizados em taxonomias. 

Algumas referências são: NANDA Internacional (NANDA-I); Classificação 

Internacional para a prática de Enfermagem (CIPE); Terminologia de Referência em 

Enfermagem (Norma ISSO 18104). 

     

Planejamento de Enfermagem 
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Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde 

doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o 

resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas 

etapas do Processo de Enfermagem. 

 

Implementação 

Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de 

Enfermagem.  

 

Avaliação 

Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde 

doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o 

resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas 

etapas do Processo de Enfermagem. 

 

 

 

 

QUAIS SÃO AS HABILIDADES DO ENFERMEIRO EXIGIDAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

O PE é considerado um instrumento metodológico complexo, pois demanda um profissional 

competente, dotado de habilidades cognitivas, psicomotoras, afetivas, interpessoais e ético-

legais. Além disso, implica em refletir de forma crítica e exige flexibilidade, criação e 

inovação de planos de cuidado coerentes com as reais necessidades humanas e sociais da 

clientela assistida (OLIVEIRA; CARVALHO; ROSSI, 2015). 
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Você aí, já refletiu sobre sua prática de trabalho?  

 

Para implementar o PE, nós enfermeiros, deveremos buscar o desenvolvimento das seguintes 

competências: 

• Competência educativa 

• Competência gerencial e administrativa 

• Competência clínica (cognitiva; atitudinal e habilidades psicomotoras) 

 

 

Que segundo Alfaro-LeFevre (2014), implicam nas habilidades de: 

❖ Resolver problemas; 

❖ Pensar de forma crítica e criativa  

❖ Ser flexível e adaptar-se a ambientes e circunstâncias diferentes 

❖ Tomar decisões independentes e compartilhadas 

❖ Pensar de forma holística 

❖ Promover a saúde por meio da educação 

❖ Tomar decisões éticas 

❖ Possuir sensibilidade e emoção 

❖ Ensinar e aprender de forma eficiente 

❖ Investigar e responder às necessidades 

❖ Liderar, supervisionar e ouvir, além de captar 

❖ Controlar as informações 

❖ Usar novas e avançadas tecnologias 
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❖ Possuir experiência, habilidade técnica e não-técnica 

❖ Ter autenticidade no relacionamento interpessoal 

❖ Possuir raciocínio lógico; 

❖ Ter Conhecimento científico 

 

Ufa!!!! Então, para implementar o PE, são exigidas muitas habilidades 

e competências do enfermeiro!!!!! 

 

 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS VANTAGENS DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROCESSO DE ENFERMAGEM? 

 

O PE possibilita ao enfermeiro um aprimoramento teórico e científico da profissão. 

Implementar o PE traz melhorias significativas para o cuidado, pois direciona as intervenções 

de uma forma sistemática, padronizando a linguagem comum, documentando informações 

relevantes para o plano de cuidados, além de facilitar a comunicação com as equipes de 

enfermagem e multidisciplinar. 

 

Desse modo, a aplicação dos princípios do processo de enfermagem ajuda o enfermeiro a: 

1. Organizar e priorizar o cuidado de seu paciente. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE  

74  

2. Manter o foco no que é importante – a segurança, o estado de saúde e a qualidade de 

vida do paciente e a forma como o paciente está reagindo ao cuidado. 

3. Utilizar o conhecimento na tomada de decisão clínica com o suporte de evidências 

científicas. 

4. Formar hábitos de pensamento que o ajudem a obter confiança e habilidades 

necessárias para pensar nas situações clínicas, teóricas e de teste. 

5. Usar sistemas de registros eletrônicos de saúde e de apoio decisório como devem ser 

usados – guias que fortalecem a mente, mas que não a substituem. 

6. Orientar a ação profissional por meio de um pensamento metódico e sistemático 

baseado no método científico para resolução de problemas 

7. Acompanhar a evolução da clientela assistida 

8. Implementar intervenções fundamentadas nas melhores evidências científicas. 

9. Promover a consolidação da profissão de enfermagem e dar visibilidade para as ações 

desempenhadas pelo enfermeiro 

10. Oferecer subsídios para o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico e 

crescimento científico da profissão. 

11. Diminuir os gastos gerados por erros e desperdícios de tempo que são resultantes de 

um ambiente de trabalho desorganizado; 

12. Promover respaldo seguro por meio do registro, que garante a 

continuidade/complementaridade multiprofissional, 

13. Promover aproximação enfermeiro entre usuário e enfermeiro entre a equipe 

multiprofissional. A comunicação é otimizada; 

14. Garantir uma assistência de qualidade, com eficiência e eficácia; 

15. Auxiliar no desenvolvimento de habilidade de pensamento crítico e raciocínio clínico 

16. Individualizar o cuidado 

17. Promover melhoria da qualidade assistencial 

18. Facilitar a auditoria 

19. Valorizar a atividade de enfermagem  

 

REFERÊNCIAS DA UNIDADE 3 

[INICIO  

Para aprofundarmos um pouco mais sobre os temas, vamos realizar as seguintes leituras.  
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1. ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do Processo de Enfermagem: uma ferramenta para 

o pensamento crítico. 8ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

2. TANNURE, MC. PINHEIRO, AM. Sistematização da Assistência de Enfermagem: guia 

Prático. Rio de Janeiro: Guanabara, 2011. 

3. SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROCESSO DE ENFERMAGEM. Resolução Cofen-358/2009 

(http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html) 

4. REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM. Lei n 7.498/86, de 25 de 

junho de 1986. (http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-

1986_4161.html) 

FIM] 

 

 

UNIDADE 4 

 

[INÍCIO UNIDADE 4 

ASPECTOS LEGAIS E ÉTICOS DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO BRASIL 

  

Esta Unidade foi desenvolvida para os profissionais de enfermagem e acadêmicos, que 

possuem ou não conhecimento/experiência nesta temática.  Está organizada em 2 aulas e foi 

elaborada para autoaprendizagem, para que cada participante possa seguir o seu ritmo. 

 

Objetivos desta Unidade: 

• Apresentar os aspectos éticos e legais do PE no Brasil 

• Descrever os principais desafios para a implementação do PE 

• Descrever algumas estratégias para facilitar a implementação do PE 

 

 

 

 

[INÍCIO AULA 1 
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[TÍTULO] ASPECTOS LEGAIS E ÉTICOS DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO 

BRASIL 

 

 

RESOLUÇÕES 

 

O aspecto legal da implementação do Processo de Enfermagem no Brasil, está respaldado em 

Resoluções, sobretudo, na Lei 7.498/1986, que regulamentam o exercício profissional de 

enfermagem em todo território brasileiro.  

Clique aqui para acessar os conteúdos na 

íntegra 

                                                        (Links)Lei n° 7.498/1986 

Decreto n° 94.406/1987 

Resolução Cofen 272/2002 

Resolução Cofen 358/2009 

Resolução Cofen 564/2017 

 

Como falado anteriormente, na literatura existe muitas dicotomias em relação aos conceitos e 

normativas de SAE e PE. Isso acontece devido a publicação da Resolução Cofen n° 272/2002, 

revogada pela Resolução Cofen n° 358/2009, mas que até hoje gera confusões. 

 

Os aspectos importantes a serem discutidos nesta aula nos remete a esclarecer as seguintes 

questões? 

✓ É obrigatório a implementação do Processo de enfermagem?  

✓ A implementação do Processo de Enfermagem, bem como sua documentação é 

privativa do enfermeiro? 

✓ Cabe somente a instituição prover a implementação do Processo de enfermagem? 
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Buscaremos as respostas na Resolução Cofen 358/2009, que trata a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e na Resolução Cofen 564/2017, que trata do Código de 

Deontologia de Enfermagem. 

Resolução COFEN n° 358/2009 

 

Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em 

todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem. 

 

Nota: 

Deliberada – cautelosa; pensada; intencional.  

Sistemática - intencional; relativo à classificação.  

 

 

Art. 4º Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e 

do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe a liderança na 

execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de 

enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde 

e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem 

realizadas, face a essas respostas. 

Art. 5º O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o 

disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 08 de junho de 

1987, que a regulamenta, participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que 

lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro. 

Art. 6º A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente. 

Art. 7º Compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de 

Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições, entre as quais, firmar convênios 

ou estabelecer parcerias, para o cumprimento desta Resolução. 
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Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

contrárias, em especial, a Resolução COFEN nº 272/2002. 

 

 

Resolução COFEN n° 0564/2017 

 

Art. 14° – Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, 

implementar, avaliar e documentar relacionada ao exercício profissional da Enfermagem. 

 

Art.37° - Documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância 

com sua competência legal. 

 

 

 

[INÍCIO DO QUIZ 

1 - A implementação do Processo de Enfermagem é obrigatória em todos os ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem? 

a) Sim [resposta correta] 

b) Não 

 

 

2 - A implementação do Processo de Enfermagem cabe privativamente ao Enfermeiro:  

a) Todas as etapas do Processo de Enfermagem 

 

AGORA, É COM VOCÊ! 

Com base no exposto, responda as questões! 

Teste o seu conhecimento! 
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b) As etapas do Diagnóstico de Enfermagem e da Prescrição das intervenções de 

enfermagem [resposta correta] 

c) A etapa do Diagnóstico de Enfermagem, somente. 

d) As etapas de Diagnóstico; Planejamento e Prescrição das intervenções de enfermagem, 

somente. 

 

 3- O registro de todas as etapas do Processo de Enfermagem é privativo do enfermeiro? 

a) Sim  

b) Não [resposta correta] 

 

4- Compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de 

Enfermagem, promover as condições, entre as quais, firmar convênios ou estabelecer 

parcerias, para a colaborar na implementação do Processo de Enfermagem? 

a) Sim  [resposta correta] 

b) Não  

 

FIM DO QUIZ] 

 

 

OS DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

Apesar da obrigatoriedade do PE constar na lei do exercício profissional (Lei n° 7.498/1986)  

e nas resoluções do Cofen n° 358/2009 e n° 564/2017, de estar contemplado na maioria dos 

currículos de graduação das escolas de enfermagem e de ter reconhecimento do ponto de vista 

organizacional dos serviços de saúde, a implementação do PE, com base na SAE como 

metodologia de trabalho, tem sido lenta e difícil e enfrentado dificuldades igualitárias, em um 

contexto geral dos serviços de enfermagem das instituições de saúde brasileira. 

 

São muitos os desafios apontados pela literatura nacional, tanto em instituições privadas 

quanto nas públicas. As dificuldades para a implementação do PE reportam ao método; 

formação profissional; perfil profissional; organização do processo de trabalho; recursos 

humanos e materiais e interesse das instituições ou ambiente em que o cuidado profissional 

de enfermagem é realizado. 
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As dificuldades/desafios mais referenciadas são: 

 

❖ Resistência à mudança / Comodidade 

❖ Pouco conhecimento sobre o método do PE 

❖ Desvalorização na utilização do método do PE 

❖ Complexidade do método do PE 

❖ Falta de uniformidade no estabelecimento das etapas do PE entre instituições 

❖ Carência de recursos humanos e materiais 

❖ Ensino incipiente sobre o PE durante graduação 

❖ Falta de apoio institucional 

❖ Sobrecarga de trabalho 

❖ Falta de instrumento de registros à luz de um referencial 

❖ Dificuldade de aplicar a teoria e prática juntas 

❖ Falta de tempo 

 

 

 

Implementação 

formação 
profissional

Método

perfil 
profissional

Processo 

de 

trabalho 

Recurso

s 

Visão 

instituciona

l 
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[INÍCIO DA TIRINHA ( retirar) 

Em um Hospital Público de Ensino 

Cenário: Dois enfermeiros 

conversando, de roupa 

branca. O fundo branco. 

 

 

 

1° Enfermeiro – 

Acabei de passar um cateter vesical intermitente em um 

paciente. No exame físico, identifiquei um bexigoma. Os testes 

complementares para facilitar a micção espontânea foram 

realizadas sem sucesso! O cateterismo foi necessário. O 

procedimento foi realizado conforme protocolo institucional.  

2° Enfermeiro 

Trabalhamos tanto, são tantas rotinas e protocolos a serem 

seguidos, mas, ainda bem que não fazemos a tal sistematização 

da assistência. Mais uma moda da Gestão! Mais trabalho para 

nós! 

[FIM DA TIRINHA 

 

 

Eu levantei algumas hipóteses, você concorda? 

✓ Visão de que o PE seja complexo 

✓ Demanda muito tempo / Falta de tempo 

✓ Sobrecarga de trabalho 

✓ Não seja fatível na prática diária 

✓ Resistência à mudança / Comodidade 

✓ Pouco conhecimento sobre o método do PE 

✓ Desvalorização na utilização do método do PE 

 

AGORA, É COM VOCÊ! 

O que podemos levantar de desafios para a 

implementação do Processo de Enfermagem 

nesta tirinha? 
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ESTRATÉGIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

Muitos serviços de saúde iniciam a implementação do processo de enfermagem, sem prévio 

estudo e planejamento. Os resultados todos já sabem, conforme mencionado na aula que 

apresenta as principais dificuldades e desafios para a implementação do processo de 

enfermagem. 

 

Antes de se iniciar o processo de implementação, são necessárias seguir algumas etapas. 

Abaixo, serão mencionadas as estratégias utilizadas por serviços de saúde que tiveram sucesso 

na implementação do Processo de Enfermagem. 

 

• Interesse institucional na implementação do Processo de Enfermagem como 

ferramenta de qualidade e segurança assistencial. 

• Organização dos processos de trabalho, por meio de elaboração de protocolos; 

procedimentos operacionais padrão; rotinas e outros instrumentos. 

• Parceria com a graduação de enfermagem (formação profissional). 

• Estudo coletivo sobre o Processo de Enfermagem: conceitos, etapas, desafios, 

competências exigidas e estratégias de implementação. 

• Definição do referencial teórico que norteará a coleta de dados. 

• Construção de instrumentos de coleta de dados à luz do referencial de escolha, que 

atenda as especificidades do setor onde serão utilizados. 

• Planejamento/organização dos registros das 5 etapas do processo de enfermagem. 

• Busca do registro eletrônico. 

O planejamento para a implementação do 

Processo de Enfermagem é mais importante 

do que a própria implementação. Você sabe 

por que? 
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• Benchmarking 

• Educação Permanente em prática baseada em evidências; exame físico; liderança; 

análises laboratoriais; escalas e outros. 

• Estimulo aos profissionais a buscarem por atualizações constantemente. 

• Estímulo à pesquisa e estudo de casos (aproximação da pesquisa e teoria com a prática) 

• Estratégias de Coping 

 “Coping” refere-se ao fato do indivíduo ser capaz de lidar com situações consideradas 

ameaçadoras para si, removendo sentimentos desconfortáveis como a ansiedade, o medo, 

o pesar e a culpa, através do enfrentamento de situações ou problemas que os 

desencadeiem e sendo essa a abordagem adotada neste estudo (ANTONIAZZE; 

DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998). 

 

[INÍCIO REFERÊNCIAS 

Referências 

NOVO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. Resolução 

Cofen nº 0564/2017 (http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html) 

 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROCESSO DE ENFERMAGEM. Resolução Cofen-358/2009 

(http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html) 

 

REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM. Lei n 7.498/86, de 25 de 

junho de 1986. (http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html) 

 

ANTONIAZZE, A.S.; DELL’AGLIO.; BANDEIRA, D.R. O conceito de coping: uma revisão 

teórica. Estudos de Psicologia, v. 3, n. 2, p.273-294, 1998. 

 

 

LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Experiência de implantação do processo de 

enfermagem utilizando os diagnósticos de enfermagem (Taxionomia da NANDA), resultados 

esperados, intervenções e problemas colaborativos. Rev. Latino-Am. 

Enfermagem,  Ribeirão Preto ,  v. 8, n. 3, p. 115-118,  July  2000 . 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html
http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html
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TRINDADE, L.R.; FERREIRA, A.M.; SILVEIRA, A.; ROCHA, E.N. Processo de 

enfermagem: desafios implementados sob a ótica de enfermagem. Santa Maria, v. 42, n.1, p. 

75-82, 2016.    

FIM REFERÊNCIAS] 

 

TESTES 

 

1) Conforme a resolução do COFEN 358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-se em 

cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes que são: 

a) histórico de enfermagem, diagnóstico médico, planejamento de enfermagem, 

incorporação e avaliação de enfermagem. 

b) histórico de enfermagem, diagnóstico médico, planejamento médico de enfermagem, 

implementação e avaliação médica. 

c) histórico de enfermagem, diagnóstico médico, planejamento de enfermagem e avaliação 

de enfermagem. 

d) histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 

implementação e avaliação de enfermagem [resposta correta] 

  

2) Conforme a resolução do COFEN 358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-se em 

cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Qual a ordem das etapas está 

correta? 

a) histórico de enfermagem - diagnóstico de enfermagem - planejamento de enfermagem - 

implementação - avaliação de enfermagem [resposta correta] 

b) diagnóstico de enfermagem - planejamento de enfermagem - histórico de enfermagem - 

avaliação de enfermagem 

c) histórico de enfermagem - diagnóstico de enfermagem - planejamento de enfermagem - 

diagnóstico de enfermagem - implementação - avaliação de enfermagem  

d) planejamento de enfermagem - histórico de enfermagem - diagnóstico de enfermagem - 

diagnóstico de enfermagem - implementação - avaliação de enfermagem  

 

3) “É o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que 

culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que 

representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em 

um dado momento do processo saúde e doença”. A qual etapa do processo de enfermagem a 

citação se refere? 
a) Coleta de dados. 

b) Diagnóstico de enfermagem.[resposta correta] 
c) Implementação. 
d) Avaliação de enfermagem 
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4) O referencial teórico de enfermagem deverá nortear qual fase do processo de enfermagem? 

a) Histórico de enfermagem .[resposta correta] 

b) Diagnóstico de enfermagem 

c) Intervenções de enfermagem 

d) Planejamento de enfermagem 

 

 

5) A hierarquia das necessidades do homem proposta por Abraham Maslow é uma teoria que 

os profissionais de enfermagem podem usar para melhor compreender as relações entre 

essas necessidades. De acordo com esta teoria, certas necessidades humanas devem ser 

supridas antes de se satisfazer outras. Sendo assim, qual a primeira necessidade a ser 

atendida segundo a teoria de Maslow? 

a) Necessidades fisiológicas. .[resposta correta] 

b) Realização pessoal.  

c) Amor. 

d) Autoestima. 

 

6) A implementação do Processo de Enfermagem cabe privativamente ao Enfermeiro:  

a) Todas as etapas do Processo de Enfermagem 

b) As etapas do Diagnóstico de Enfermagem e da Prescrição das intervenções de enfermagem 

[resposta correta] 

c) A etapa do Diagnóstico de Enfermagem, somente. 

d) As etapas de Diagnóstico; Planejamento e Prescrição das intervenções de enfermagem, 

somente. 

 

7) Assinale a alternativa correta: 

a) O registro de todas as etapas do processo de enfermagem é privativo do enfermeiro. 

b) O processo de enfermagem não é obrigatório, mas altamente recomendado. 

c) Os conceitos de Sistematização da Assistência de Enfermagem e de Processo de 

enfermagem são sinônimos. 

d) Processo de enfermagem é uma ferramenta metodológica e documental proposta para guiar 

a sistematização da assistência. [resposta correta] 
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Módulo 2  

1. IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO 

1. Imagem ícone do módulo  

[INÍCIO IMAGEM ÍCONE 

 
(Produzir imagem semelhante a esta) 

FIM IMAGEM ÍCONE] 

2. Título do módulo  

[INÍCIO TÍTULO DO MÓDULO 

Processo de Enfermagem: compreensão e aplicabilidade. 

FIM TÍTULO DO MÓDULO] 

3. Nome do (s) conteudista (s)  

[INÍCIO NOME(S) DO(S) CONTEUDISTA(S) 

Aldenora Laísa Paiva de Carvalho Cordeiro 

Eliseu da Costa Campos 

Weide Dayane Marques Nascimento 

Thaís Santos Guerra Stacciarini 

FIM NOME(S) DO(S) CONTEUDISTA] 

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

1. Resumo  

 [INÍCIO RESUMO 

Este módulo pretende ampliar a compreensão do enfermeiro quanto ao Processo de 

Enfermagem (PE) e apresentar estratégias para a sua aplicabilidade. Será apresentada a 

implementação de todas as etapas do PE, considerando o contexto da prática clínica, aspectos 

éticos e legais da atuação do enfermeiro no Brasil. Serão resgatados conceitos e práticas sobre 
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anamnese e exame físico, raciocínio diagnóstico em enfermagem, planejamento do cuidado, 

prescrição e avaliação do enfermeiro. Espera-se proporcionar a ampliação do conhecimento, 

habilidade e atitude necessários para a implementação de um PE efetivo e seguro, assim como 

destacar a sua relevância para maior autonomia e satisfação profissional.  

FIM RESUMO] 

2. Carga Horária  

[INÍCIO CARGA HORÁRIA 

30 horas 

FIM CARGA HORÁRIA] 

3. Boas-vindas  

[INÍCIO BOAS VINDAS 

Olá caro colega, seja bem-vindo! Há muito tempo se ouve falar sobre Processo de 

Enfermagem em nosso contexto acadêmico e profissional. Mas o que seria este “Processo”? 

Sistematização da Assistência de Enfermagem - a famosa SAE - é o mesmo que Processo de 

Enfermagem? Processo de Enfermagem é usar diagnósticos da “NANDA”? Processo de 

Enfermagem é fazer vários registros em formulários específicos? Processo de Enfermagem é 

algo administrativo e gerencial apenas? Até que ponto esse tal “processo” trará benefícios para 

minha prática profissional? Todos esses questionamentos já perpassaram em nossas mentes 

ou de nossos colegas. Certamente, se você não fez um desses questionamentos, já ouviu 

alguém faze-los. Mas ainda há uma questão que ganha destaque sobre todas estas que já foram 

mencionadas e é a seguinte: “Como implementar um Processo de Enfermagem, diante de 

tantos desafios e limitações impostas a enfermagem no contexto brasileiro? A maioria dos 

enfermeiros não acreditam neste método de trabalho. Ainda há profissionais de enfermagem 

que nunca ouviram falar do Processo de Enfermagem. Neste módulo serão apresentadas as 

etapas do Processo de Enfermagem de uma forma científica e pragmática. Ao longo do curso 

vamos dialogar sobre a cientificidade e a aplicabilidade da tão polêmica implementação do 

Processo de Enfermagem. Esperamos que sua experiência com este curso seja positiva e que 

realmente possa mostrar uma perspectiva prática do Processo de Enfermagem e que te forneça 

subsídios para implementar o Processo de Enfermagem em seu cotidiano.  

     FIM BOAS VINDAS] 

3. PLANEJAMENTO DO MÓDULO 

1. Ementa  

[INÍCIO EMENTA 

Serão apresentadas e demostradas as habilidades necessárias para a realização da anamnese e 

exame físico do enfermeiro, destacado técnicas propedêuticas básicas; raciocínio diagnóstico 

em enfermagem; planejamento do cuidado, destacando o estabelecimento de resultados e 

seleção de intervenções de enfermagem; implementação do plano de cuidados e a avaliação 

constate deste plano, destacando a prescrição e evolução de enfermagem.  
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FIM EMENTA] 

 

1. Público alvo  

[INÍCIO PÚBLICO ALVO 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e estudantes de enfermagem. 

FIM PÚBLICO ALVO] 

2. Objetivos 

3.3.1-Geral:  

[INÍCIO OBJETIVO GERAL DO MÓDULO 

Compreender a relevância e a aplicabilidade do Processo de Enfermagem no contexto da 

prática clínica. 

FIM OBJETIVO GERAL DO MÓDULO] 

          

3.3.2 – Especificos  

[INÍCIO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO 

a) Revisar conceitos do Processo de Enfermagem e suas etapas; b) Reconhecer técnicas para 

a coleta de dados (anamnese e exame físico) em enfermagem; c) desenvolver habilidade 

cognitiva para realizar o raciocínio diagnóstico em enfermagem na prática clínica; d) 

desenvolver habilidade cognitiva para realizar o planejamento do cuidado em enfermagem, 

considerando o estabelecimento de resultados e a seleção de intervenções; e) reconhecer a 

importância da avaliação constante das etapas do PE e seu registro.  

FIM OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO] 

  

3. Conteúdo  

[INÍCIO CONTEÚDO 

UNIDADE I: COLETA DE DADOS EM ENFERMAGEM – PARTE I 

Aula 1: Processo de Enfermagem e a aplicabilidade das teorias de enfermagem  

• Revisão das etapas do Processo de Enfermagem 

• Visão geral das teorias de enfermagem e sua aplicabilidade 

Aula 2: Conceitos básicos e considerações éticas na coleta de dados 

• Coleta de dados: conceitos fundamentais 

• Considerações éticas  
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Aula 3: Entrevista 

• Comunicação 

• Técnicas para entrevista em enfermagem 

Aula 4: Exames laboratoriais e outros dados do prontuário  

• Dados do prontuário 

• Exames laboratoriais 

UNIDADE II: COLETA DE DADOS EM ENFERMAGEM – PARTE II 

Aula 1: Introdução ao exame físico  

• Considerações iniciais 

• Técnicas e instrumentos para o exame físico 

Aula 2: Exame físico geral  

• Considerações iniciais 

• Estado geral e nível de consciência  

• Tipo de face e linguagem 

• Biótipo e dados antropométricos 

• Sinais vitais 

• Locomoção 

• Pele, mucosas e anexos 

Aula 3: Exame físico de sistemas específicos – parte I 

• Considerações iniciais 

• Exame do tórax: sistema respiratório 

• Exame do tórax: sistema cardiovascular 

Aula 4: Exame físico de sistemas específicos – parte II  

• Exame do abdome: sistema digestório 

• Considerações finais sobre a coleta de dados 

UNIDADE III: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

Aula 1: Conceitos e definições sobre o diagnóstico de enfermagem 

• Conceito do Diagnóstico de Enfermagem 

• Tipos de diagnósticos de enfermagem 

• Componentes dos diagnósticos de enfermagem 

Aula 2: Raciocínio diagnóstico em enfermagem 

• Raciocínio clínico e pensamento crítico 

• Raciocínio diagnóstico 

Aula 3: NANDA Internacional 

• Breve histórico  
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• Contribuições da NANDA Internacional 

• Validação diagnóstica em enfermagem  

Aula 4: Aplicabilidade dos diagnósticos de enfermagem 

• Relevância do uso dos diagnósticos de enfermagem na prática clínica 

• Diagnósticos de enfermagem e a segurança do paciente 

• Relação entre o diagnóstico e o planejamento de enfermagem 

UNIDADE IV: PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO EM 

ENFERMAGEM 

Aula 1: Planejamento: resultados de enfermagem   

• Introdução ao planejamento do Processo de Enfermagem  

• Resultados de Enfermagem   

Aula 2: Planejamento: intervenções de enfermagem  

• Intervenções de enfermagem: conceitos e definições 

• Raciocínio terapêutico e Prática Baseada em Evidências 

Aula 3: Implementação e avaliação de enfermagem 

• Prescrição de enfermagem  

• Avaliação de enfermagem 

Aula 4: Considerações finais e o registro do Processo de Enfermagem 

• Registro do Processo de Enfermagem 

• Considerações finais 

FIM CONTEÚDO] 

  

4. Metodologia  

 [INÍCIO METODOLOGIA 

O curso é oferecido sob a forma de educação à distância, autoinstrucional, mediado por 

material didático eletrônico, objetos de aprendizagem e por atividades de correção 

automatizada com feedback aos participantes.   

FIM METODOLOGIA] 

  

3.5 Recursos  

[INÍCIO RECURSOS 

Os objetos de aprendizagem / recursos utilizados serão os seguintes: vídeos, imagens, áudios, 

infográficos, história em quadrinhos, jogos, texto interativo e glossário.   
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FIM RECURSOS] 

  

3.6 Avaliação  

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, realizada por meio de questionários pré e pós-teste compostos por 

questões de múltipla escolha com quatro alternativas, em que apenas uma alternativa é a 

correta; e desempenho em jogo simulado ao final do módulo. 

 

UNIDADE 1  

[INÍCIO UNIDADE 1 

COLETA DE DADOS EM ENFERMAGEM – PARTE I [TÍTULO] 

  

Nesta unidade serão resgatados alguns conceitos sobre o Processo de Enfermagem e será 

iniciado a apresentação da primeira etapa do Processo de Enfermagem: a coleta de dados. 

Iremos discorrer sobre tipos, métodos e conceitos essenciais para compreender e aplicar uma 

entrevista, interpretar resultados de alguns exames laboratoriais e relaciona-los a nossa 

atuação, reconhecer outros tipos de dados e compreender o uso de escalas validadas.  

Os objetivos desta unidade são os seguintes:  

a) revisar conceitos do Processo de Enfermagem e suas etapas;  

b) reconhecer técnicas para a coleta de dados em enfermagem: entrevista, dados de exames 

laboratoriais e outros dados;  

c) compreender o uso de escalas validadas na enfermagem.   

  

AULA 1 

[INÍCIO AULA 1 

PROCESSO DE ENFERMAGEM E A APLICABILIDADE DAS TEORIAS DE 

ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Revisão das etapas do Processo de Enfermagem [SUBTÍTULO 1] 

  

            Certamente, você já ouvir falar em Processo de Enfermagem (PE) e em suas etapas. 

Nesta aula iremos resgatar alguns conceitos importantes para ampliar a compreensão do PE e 

visualiza-lo melhor em nossa prática. Caso você queira aprofundar a sua compreensão quanto 

a história, conceitos e aspectos legais do PE, acesse “módulo I” desse curso. 
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            O Processo de Enfermagem é um método clínico, fundamentado no método de 

resolução de problemas, utilizado para implementar na prática a estrutura teórica da nossa 

profissão. Esta estrutura inclui dois campos de conhecimentos necessários à enfermagem:  

1- conhecimento específico da enfermagem, relacionado às teorias de enfermagem, ao 

próprio PE e às linguagens padronizadas. Este campo, somente a enfermagem estuda, 

aplica e aperfeiçoa.  

2- conhecimento comum à outras áreas, relacionado às disciplinas denominadas do 

“tronco comum” da área da saúde, como por exemplo: anatomia humana, fisiologia, 

histologia, entre outras; disciplinas das ciências sociais e humanas, como por exemplo 

sociologia, antropologia, filosofia, entre outras; e também inclui disciplinas 

relacionadas às teorias de ensino-aprendizagem que são necessárias para o 

desenvolvimento da educação em saúde e na enfermagem. 

            Muitas vezes, não valorizamos o nosso campo de conhecimento específico, por 

desconhecimento ou, até mesmo, por não compreende-lo em nosso cotidiano e em nossa 

prática diante do paciente. 

            O PE é a ponte entre o nosso “saber” e o nosso “fazer” científico e organizado. Ele 

possibilita, de forma criativa e proativa, implementar o que sabemos da nossa profissão em 

prática.  

            Como assim?  

            Vamos primeiramente, relembrar as etapas do PE, descritas na Figura 1, a seguir.  

[INÍCIO FIGURA 1 obs.: a frase “teoria de enfermagem deve aparecer no fundo do 

circulo, como se fosse a base”.  

 

 

COLETA DE 
DADOS/ 

INVESTIGAÇÃO 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM

PLANEJAMENTOIMPLEMENTAÇÃO

AVALIAÇÃO
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Teoria de Enfermagem  

   

FIM FIGURA 1] 

É importante destacar que, esta forma de visualizar as etapas do PE - como na Figura 

1 – é apenas uma forma didática, para facilitar o nosso entendimento de uma forma geral, no 

entanto, estas etapas acontecem simultaneamente e à beira leito. Ao longo do curso, vamos 

compreender como isto acontece.  

  

Visão geral da teoria de enfermagem e sua aplicabilidade [SUBTÍTULO 2] 

  

As etapas do PE estão inter-relacionados, são recorrentes e nenhuma se sobrepõe à 

outra. Todas são igualmente importantes e estão alicerçadas em uma teoria de enfermagem.  

  

[INÍCIO BOX 1 

Teoria de Enfermagem?  

FIM BOX 1] 

  

Teoria é um conjunto de ideias organizadas que fornecem suporte à uma ciência, uma 

filosofia ou uma visão a respeito de aspectos da realidade (AULETE DIGITAL, 2018). Assim, 

a teoria na enfermagem é um conjunto de pressupostos, princípios ou proposições que 

contribuem para explicar ou orientar nossas ações na prática (YOUNG; TAYLOR; 

RENPENNING, 2001; MCEWEN; WILLS, 2009). 

O Infográfico 1, a seguir, apresenta algumas teorias de enfermagem, o nome das 

enfermeiras que as desenvolveram e um resumo da orientação para a prática de cada uma.  

  

[INÍCIO INFOGRÁFICO 1  

Florence Nihtingale → interação do ambiente e o bem-estar do indivíduo  

Dorothea Orem → desenvolvimento do autocuidado do indivíduo 

Calysta Roy → desenvolvimento da capacidade de adaptação do indivíduo 

Wanda Horta → priorização de necessidades humanas básicas 

FIM INFOGRÁFICO 1] 
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As teorias servem para guiar nossa forma ou nossa visão para coletar dados do 

paciente, família ou comunidade; identificar diagnósticos prioritários; planejar; implementar 

e avaliar o cuidado. Para compreender melhor faremos uma analogia. Pense em modelos de 

armários vazios, como os da Figura 2, a seguir. 

[INÍCIO FIGURA 2 

             

Obs.: As figuras deverão ser desenhadas 

FIM FIGURA 2] 

             

Os armários são diferentes, possuem compartimentos distintos, mas ambos tem o 

mesmo propósito: guardar e organizar roupas e calçados. Alguns armários possuem espaços 

maiores para organizar sapatos, outros não; alguns possuem mais gavetas do que outros. A 

forma de organizar roupas e calçados é determinado pela estrutura, espaços fornecidos pelo 

armário.  

Assim, as teorias na enfermagem seriam como os armários vazios que possuem uma 

estrutura e que guiam a organização e interpretação dos dados coletados que correspondem às 

roupas e calçados.  

            A elaboração de um instrumento específico para guiar o registro da coleta de dados 

em enfermagem, apresenta-se como algo positivo visando a obtenção de dados, os mais 

completos possíveis e, favorecem o raciocínio diagnóstico. Nesta perspectiva, há inúmeras 

propostas de instrumentos para coleta de dados, baseadas nas mais diversas teorias ou modelos 

conceituais da enfermagem. 

            Vale ressaltar que a elaboração de um instrumento para coleta de dados deve refletir, 

de certa forma, a cultura da instituição, valores, filosofia de trabalho adotada e crenças dos 

enfermeiros quanto ao cuidar (BARROS, 2010).   

A seguir, a Figura 2, apresenta o instrumento para registro da coleta de dados de 

enfermagem utilizado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro 

(HC/UFTM). Este instrumento foi desenvolvido com base no modelo conceitual da 

enfermeira brasileira Wanda de Aguiar Horta, que desenvolveu seus conceitos com base na 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas. Para saber mais sobre Wanda Horta e seu 

pressuposto teórico, recomenda-se a leitura: “Processo de Enfermagem”, de autoria da própria 

Wanda Horta (1979).  
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[INÍCIO FIGURA 2 
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Os enfermeiros do HC/UFTM organizam o registro dos dados, interpretam e 

estabelecem prioridades fundamentadas na lógica proposta por Wanda Horta.   

Assim, conseguimos aplicar na prática clínica as teorias de enfermagem.  

  

FIM AULA 1] 
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AULA 2 

[INÍCIO AULA 2 

CONCEITOS BÁSICOS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS NA COLETA DE DADOS 

[TÍTULO] 

  

Coleta de dados: conceitos fundamentais [SUBTÍTULO 1] 

  

            A coleta de dados em enfermagem tem por sinônimo os seguintes termos: investigação 

ou histórico de enfermagem. Constitui-se a base para a segurança e eficiência das demais 

etapas, pois este é o momento em que se coleta e registra toda informação necessária para: 

prever, detectar e controlar os problemas potenciais ou reais apresentados pelo paciente. 

            É necessário que o enfermeiro busque aperfeiçoar e desenvolva suas “habilidades 

investigativas” para obter dados precisos, seguros e eficientes. Ao iniciar esta etapa, o 

enfermeiro já começa a ter uma ideia dos diagnósticos de enfermagem (ALFARO-LEFEVRE, 

2014).   

            Existem três tipos de coleta de dados, descritas no infográfico 2, a seguir.  

  

[INÍCIO INFOGRÁFICO 2 

  

 

Coleta de dados 
inicial

Abragente

Obtida no primeiro 
contato com o 

paciente

Exemplo: Admissão 
na instituição 

hospitalar 

Coleta de dados 
focalizada

Condição específica

Obtida 
rotineiramente

Exemplo: coleta de 
dados diária de um 
paciente internado

Coleta de dados 
prioritária 

rápida

Curta e prioritária

Obtidas em situações 
de urgência e 
emergência

Exemplo: "A-B-C-D-E 
do trauma"; pronto-

atendimento
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FIM INFOGRÁFICO 2] 

A coleta de dados inicial deve ser o mais abrangente possível, pois é neste momento 

que a equipe irá conhecer o paciente e determinar um conjunto mínimo de dados que deverão 

ser coletados rotineiramente. É importante identificar a história de saúde do paciente, seus 

hábitos, dados sociais e espirituais, entre outros dados de interesse.  

A coleta de dados focalizada é aquela realizada rotineiramente, considerando as 

queixas do paciente ou algum sinal clínico específico. Ela pode ser realizada como parte da 

coleta de dados abrangente ou realizada para monitorar situações específicas. 

A coleta de dados prioritária rápida é aquela realizada em serviços pré-hospitalares e 

pronto-atendimentos. Ela é rápida e prioriza sinais vitais e dor. Muitas vezes, as intervenções 

são realizadas concomitantes a coleta de dados, como é o exemplo da abordagem inicial do 

trauma, atendimento à Parada Cardiorrespiratória (PCR), entre outros. 

Os dados podem ser do tipo subjetivo ou objetivo, conforme apresentados, a seguir. 

  

[INÍCIO BOX 1 

 

  

  

  

  

FIM BOX 1] 

 

FIM BOX 1]  

 

A fonte de dados pode ser o próprio paciente, o prontuário, família ou acompanhantes 

e outros profissionais da equipe de saúde. 

Os métodos para a coleta de dados são os seguintes: 

  

[INÍCIO BOX 2  

1. entrevista;  

2. busca em prontuário, inclusive interpretação de resultados laboratoriais e 

informações registradas de outros profissionais da saúde; 

3. Exame físico. 

Dados Subjetivos → são aqueles que são informados pelo paciente. Geralmente são as 

percepções, sentimentos e a descrição de sintomas pelo próprio paciente. 

Dados objetivos → são obtidos por meio do exame físico, utilizando-se técnicas 

especificas, que serão detalhadas na Unidade II. A medida de dados objetivos baseia-se 

em padrões aceito, como por exemplo, ausculta pulmonar. 
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FIM BOX 2]  

Estes métodos se complementam e fornecem um conjunto de dados que devem ser 

validados e registrados formalmente. 

A tirinha 1, a seguir, demonstra como os métodos de coleta de dados se 

complementam. 

  

[INÍCIO TIRINHA 1 

Exemplo: o paciente informa que está sentindo “falta de ar”, logo em seguida, o 

enfermeiro pensa em realizar um exame físico do tórax para obter dados objetivos do sistema 

respiratório. - Transformar em tirinha com um balão da fala do paciente e um balão de 

pensamento do enfermeiro. 

FIM TIRINHA 1] 

  

Estes dados devem ser validados e registrados formalmente? 

Validar dados? Como assim? 

Validar algo é torna-lo legítimo. Validamos nossos dados quando realizamos uma 

comparação destes dados, coletados por fontes diferentes.  

Por exemplo, quando um paciente relata dor no abdome, podemos validar este dado 

por meio de um exame físico no abdome. Outro exemplo, quando um paciente apresenta 

dispneia e cianose periférica e validamos tais dados por meio do resultado de uma oximetria 

ou, até mesmo, por meio do resultado de uma gasometria arterial.  

Podemos utilizar também escalas padronizadas para coletar e / ou validar dados. As 

escalas para avaliação da dor; escalas para avaliar nível de consciência; escalas de riscos, 

como escalas que verificam o risco para quedas e de desenvolvimento de lesões por pressão, 

são bons exemplos. 

Nas aulas seguintes, detalharemos os métodos para coleta de dados.  

A seguir, apresentamos uma síntese dos conceitos fundamentais da coleta de dados. 

  

[INÍCIO BOX 3 

   

  

 

 

              

SÍNTESE:  

• Tipos de coleta de dados: 1 . Inicial; 2. Focalizada; 3. Prioritária rápida 

• Tipos de dados: 1. Subjetivos; 2. Objetivos 

• Fonte de dados:1. Paciente; 2. Família e / ou acompanhante; 3. Prontuário; 

4. Resultados de exames laboratoriais e de escalas;  5. Outros profissionais de 

saúde.  

• Métodos para coleta de dados: 1. Entrevista ou Anamnese; 2. Busca em 

prontuário; 3. Exame físico 
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FIM BOX 3] 

  

[IN ÍCIO ATENÇÃO 1 

  

 

 

 

 

FIM ATENÇÃO 1] 

  

Considerações éticas [SUBTÍTULO 2] 

  Antes de prosseguirmos para as questões mais técnicas da coleta de dados em 

enfermagem, faz-se necessário destacar as questões éticas inerentes ao processo de cuidar. 

Entende-se por ética um “conjunto de princípios, normas e regras que devem ser 

seguidos para que se estabeleça um comportamento moral exemplar” (AULETE DIGITAL, 

2018). O Infográfico 3, a seguir, apresenta sete princípios éticos que devem ser considerados 

não somente na coleta de dados, mas em toda implementação do Processo de Enfermagem. 

  

[INÍCIO INFOGRÁFICO 3 

Além de validar seus dados, não esqueça de registrar a sua coleta de 

dados de forma sistemática, clara e científica no prontuário do 

paciente! Isto é um dever legal de toda equipe de saúde!  

Para saber mais sobre registros, faça o curso... “MÓDULO III”  
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FIM INFOGRÁFICO 3] 

            Os princípios supracitados foram inspirados nas recomendações da autora Alfaro-

Lefevre (2014). Ressalta-se, no entanto, que também deve ser considerado a Resolução Cofen 

0564/2017 que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

            Para saber mais sobre a Resolução Cofen 0667/2017 e sua relação com o Processo de 

Enfermagem, recomendamos o curso... módulo I. 

  

FIM AULA 2] 

  

 AULA 3 

[INÍCIO AULA 3 

ENTREVISTA [TÍTULO] 

  

Conceitos introdutórios [SUBTÍTULO 1] 

  

            A entrevista ou anamnese em enfermagem é um momento estratégico para se 

estabelecer uma relação de confiança entre quem cuida e quem é cuidado, além disso, o 

propósito deste momento é identificar as necessidades de saúde apresentadas pelos pacientes 

e por seus familiares (TANNURE; PINHEIRO, 2017). 

• Respeitar o direito dos pacientes em tomar decisões com base em seus valores e crenças.
• Os pacientes tem autionomia para interroper a entrevista, asim como, outros procedimentos.1. Autonomia

• Deve-se fazer o bem e evitar danos físico, moral e ético,.2. Não maleficência 

• Deve-se tratar os pacientes de forma igualitrária e justa, considerando as divrsidades culturais e 
ereligiosas, entre outros.  3. Justiça

• Não se deve prometer o que não é possível ser cumprido.4. Fidelidade

• Deve-se ser honesto com os pacientes, acompanhantes e / ou familiares.5. Veracidade

• Responsabilizar-se pelas "falas" e "condutas". 6. Responsabilidade

• Respeitar a privacidade das informações, assim como, de procedimentos.
7. 

Confidencialidade
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Para se instituir uma relação de confiança mútua e identificar necessidades de saúde, 

destaca-se a priori que o profissional da enfermagem deve apresentar-se com uma vestimenta 

adequada, com postura profissional e acessível durante toda a entrevista. 

            A entrevista em enfermagem não se trata, simplesmente, de seguir um roteiro com 

perguntas pré-estabelecidas, constitui-se em um importante momento da coleta de dados e 

existem técnicas específicas para se iniciar, conduzir e finalizar uma entrevista. Assim, o 

enfermeiro precisa desenvolver habilidades de comunicação, de escuta e compreensão 

            A primeira habilidade que iremos abordar nesta aula, é a habilidade em comunicar-se. 

             

[INÍCIO BOX 

Comunicação é um conjunto de técnicas utilizadas para transmitir e receber ideias, mensagens, 

com vistas à troca de informações, instruções, entre outros (AULETE DIGITAL, 2018); e 

pode ser do tipo verbal ou não verbal. 

FIM BOX] 

             

A comunicação não verbal inclui a linguagem corporal e expressões faciais do emissor 

da mensagem. Já a comunicação verbal, inclui o uso de palavras ou linguagem que pode ser 

escrita ou falada. 

  

[INÍCIO PARA REFLETIR           

Comunicar-se é algo fácil? 

Alguma vez você já foi mal interpretado?  

FIM PARA REFLETIR] 

  

Veja os exemplos de comunicação nas tirinhas 2 e 3, a seguir.   

  

[INÍCIO TIRINHA 2 

Obs.: Este é apenas um exemplo. Queria que fosse desenhado... Precisa rever os direitos 

autorais, caso for utilizar estas tirinhas que estou colocando  
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FIM TIRINHA 2] 

  

[INÍCIO TIRINHA 3 

Obs.: Este é apenas um exemplo. Queria que fosse desenhado... Precisa rever os direitos 

autorais, caso for utilizar estas tirinhas que estou colocando 

 

FIM TIRINHA 3] 

 

            Você já vivenciou uma situação parecida com estas das tirinhas acima?  

            O ambiente de trabalho também é passível de falhas na comunicação, tanto entre 

profissionais, quanto entre profissional e paciente, familiares ou acompanhantes.  

A comunicação é uma habilidade preciosa para determinar o sucesso da entrevista com 

o paciente. Por isso há recomendações para a linguagem que deve ser utilizada neste momento. 

Ao utilizar a fala, o profissional deve optar por uma linguagem apropriada que seja 

compreensível e compatível com o nível de escolaridade e conhecimento do paciente, 

familiares e / ou acompanhantes. Não é recomendado utilizar jargões da área da saúde, nomes 

científicos e vocabulário rebuscado ou incomum. A linguagem deve ser o mais simples 

possível.  

Destaca-se também a habilidade do profissional em saber ouvir, compreender o 

contexto psicossocial e espiritual do paciente no momento da entrevista e explorar as 

informações fornecidas, sem invadir o espaço pessoal do paciente (TANNURE; PINHEIRO, 

2017).  

Uma “comunicação efetiva” é aquela que transmite a mensagem correta aos seus 

destinatários. Uma “escuta efetiva” é aquela capaz de compreender a completude de uma 
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informação e extrair a mensagem real que o emissor desejou transmitir. Para que isto ocorra, 

é necessário desenvolver “técnicas para entrevista”. 

  

Técnicas para entrevista em enfermagem [SUBTÍTULO 2]   

  

            As autoras Tannure e Pinheiro (2017) recomendam iniciar uma entrevista sempre com 

uma saudação, seguida de apresentação profissional, objetivo da entrevista e permissão para 

fazer algumas perguntas. O infográfico, a seguir, apresenta estes passos para se iniciar a 

entrevista. 

  

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

  

FIM INFOGRÁFICO] 

  

            O enfermeiro pode elaborar um roteiro para conduzir a entrevista de acordo com o 

modelo conceitual ou teoria de enfermagem adotados, conforme discorrido na aula 1.  

            Na coleta de dados inicial, deve-se perguntar sobre dados sociodemográficos, sintoma 

principal no momento da internação (início, frequência, aspectos que melhoram, entre outros).    

Em seguida, deve-se investigar a história de saúde, hábitos e estilo de vida, entre outros dados 

importantes.  

            Na coleta de dados focalizada, deve-se priorizar necessidades e desenvolver uma 

entrevista considerando a queixa ou sintoma principal do paciente no momento. 

1. Saudação

(Exemplos: olá; boa noite; bom dia...)

2. Apresentação profissional

(Exemplo: meu nome é FULANO, sou enfermeiro desta unidade, 
irei te acompanhar...)

3. Objetivo da entrevista

(Exemplo: preciso fazer algumas perguntas para conhecer você 
melhor e planejar a assistência de enfermagem). 

4. Permissão

(Exemplo: Posso fazer as perguntas agora?
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            O infográfico, a seguir, apresenta a sequência para desenvolvimento da entrevista na 

coleta de dados inicial, também descrita por Tannure e Pinheiro (2017). 

  

[INÍCIO INFOGRÁFICO  

    

 

 

FIM INFOGRÁFICO] 

  

            Para concluir a entrevista o enfermeiro deve perguntar ao paciente se gostaria de falar 

algo mais e sinalizar para o paciente que poderá retornar para fazer outras perguntas, caso 

necessário. Encerrando a entrevista, deve-se iniciar o exame físico.  

FIM AULA 3] 

 AULA 4 

[INÍCIO AULA 4 

EXAMES LABORATORIAIS E OUTROS DADOS RELEVANTES [TÍTULO] 

  

Dados do prontuário do paciente [SUBTÍTULO 1] 

  

1. Dados sociodemográficos

(Nome, idade, estado civil, ocupação...)

2. Motivo de internação e história

3. História de saúde e hábitos 

4.Necessidades
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            Prezado colega, como foi mencionado na aula 2, a busca no prontuário é um método 

de coleta de dados e tem o propósito de identificar / levantar necessidades de saúde do 

paciente, como também, de validar dados coletados na entrevista ou no exame físico.  

             A busca no prontuário consiste em identificar informações registradas por outros 

profissionais e identificar resultados de exames laboratoriais e de imagem do paciente.  

            Recomenda-se, antes de realizar entrevista e exame físico do paciente, buscar 

informações no prontuário: dados da admissão, dados sociodemográficos, entre outros, para 

evitar repetições desnecessários com o paciente.  

            O prontuário do paciente é um documento legal, instrumento administrativo que 

viabiliza a comunicação entre os integrantes da equipe de saúde e assegura a continuidade da 

informação sobre a assistência prestada durante toda a internação. Favorece a compreensão 

global do estado clínico apresentado pelo paciente (TANNURE; PINHEIRO, 2017), e 

constitui-se uma excelente fonte de dados. 

            Destaca-se que ao manusear os dados do prontuário, deve-se: 

• Aplicar os sete princípios ético. 

• Tratar os dados com padrões de sigilo.  

• Não divulgar as informações contidas em prontuário, sem a devida autorização do 

paciente.  

  

[INÍCIO ATENÇÃO 

A busca no prontuário é de grande relevância para a validação dos dados coletados na 

entrevista e exame físico.  

FIM ATENÇÃO] 

  

            Exames laboratoriais 

  

            Os resultados dos exames laboratoriais, quando alterados, constituem-se dados de 

grande relevância para todo o Processo de Enfermagem (PE), pois além de validar outros 

dados da entrevista e exame físico, indicam estado de desequilíbrio e tornam-se características 

definidoras (termo que iremos explorar na unidade III) ou sinais que irão subsidiar a 

identificação de diagnósticos de enfermagem. 

            Assim, a compreensão de exames laboratoriais, entre outros, torna-se uma habilidade 

necessária ao enfermeiro. A finalidade da interpretação de tais exames é detectar evidências 

de comprometimentos que não foram percebidos apenas com entrevista e exame físico. Isto 

amplia as ferramentas que podem e devem ser utilizadas pelo enfermeiro para a coleta de 

dados e, consequentemente, favorece a identificação correta de diagnósticos de enfermagem.  
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            A seguir, será apresentado um infográfico com uma síntese de exames laboratoriais e 

sua relevância para o PE.   

  

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 Tipo de 

exame  

Dados fornecidos Diagnósticos de Enfermagem (DE) 

Hemograma e 

coagulograma 

Contagem de hemácias; 

hemoglobinas; hematócritos; 

índice hematológico e plaquetas. 

- Risco de sangramento  

- Troca gasosa prejudicada 

- Confusão 

- Proteção ineficaz 

Leucograma Contagem das células brancas – 

leucócitos – do sangue. 

- Proteção ineficaz 

Eletrólitos Valores de eletrólitos – substâncias 

capazes de quebrar íons (molécula 

com carga elétrica positiva ou 

negativa). Os principais íons do 

líquido corporal: Sódio (Na+); 

potássio (K+); cálcio (Ca++); 

magnésio (Mg++); hidrogênio (H+); 

bicarbonato (HCO3
-); cloreto (Cl-) 

e fosfato (PO4-). 

- Volume excessivo de líquidos 

- Risco de volume de líquidos 

desequilibrado 

- Risco de volume de líquidos 

deficiente 

Gasometria Valores do pH sanguíneo, 

concentração sérica do 

bicarbonato (HCO3
-); pressão 

parcial do dióxido de carbono 

arterial (PaCO2) e de oxigênio 

(PaO2) e saturação de oxigênio 

(SaO2). 

- Troca de gases prejudicada 

- Ventilação mecânica prejudicada 

Marcadores 

cardíacos 

Valores das enzimas: 

creatinoquinase; CK-MB 

(marcador de infarto agudo do 

miocárdio); troponina T, troponina 

I e troponina C. 

- Débito cardíaco diminuído 

FIM INFOGRÁFICO] 

              

O quadro acima apenas apresenta uma breve síntese de diagnósticos de enfermagem 

que podem ser identificados por meio da interpretação correta de alguns exames laboratoriais. 

O intuito deste quadro é despertar você para a relevância de adquirir e desenvolver habilidades 

para a correta interpretação de exames laboratoriais. 

            Toda equipe de saúde pode e deve utilizar tais resultados para subsidiar a tomada de 

decisões. Na enfermagem, não deve ser diferente. Já existem instituições de saúde no Brasil 

que possuem protocolos institucionais em que o enfermeiro tem a autonomia de solicitar e 

interpretar exames para subsidiar a sua tomada de decisões.  
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[INÍCIO PARA REFLETIR 

            A autonomia profissional é conquistada por meio de conhecimento e implica em 

responsabilidades.  

FIM PARA REFLETIR]   

  

 FIM AULA 4] 
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FIM REFERÊNCIAS] 

  

AVALIAÇÃO 

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

Inserir descrição da avaliação aqui 

FIM AVALIAÇÃO] 
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FIM UNIDADE 1] 

 

UNIDADE 2  

[INÍCIO UNIDADE 2 

COLETA DE DADOS EM ENFERMAGEM – PARTE II [TÍTULO] 

  

Nesta unidade daremos continuidade a primeira etapa do Processo de Enfermagem: a coleta 

de dados. Iremos discorrer sobre o exame físico, suas técnicas e instrumentos necessários. 

Abordaremos o exame físico geral, exames específicos dos sistemas: neurológico, tórax, 

abdome, órgãos genitais e aparelho locomotor. Serão apresentadas algumas escalas validadas 

para a obtenção de dados e a relação do exame físico com a identificação de diagnósticos de 

enfermagem – segunda etapa do Processo de Enfermagem.  Os objetivos desta unidade são os 

seguintes: a) reconhecer a importância do exame físico para o Processo de Enfermagem; b) 

compreender as técnicas propedêuticas para o exame físico geral e específico.    

  

AULA 1 

[INÍCIO AULA 1 

INTRODUÇÃO AO EXAME FÍSICO [TÍTULO] 

  

Consideração iniciais [SUBTÍTULO 1] 

  

            Olá caro colega!  

Nesta unidade daremos continuidade aos estudos da primeira etapa do Processo de 

Enfermagem (PE) – a coleta de dados ou investigação de enfermagem.  

Conforme já mencionado na unidade anterior, os métodos para coletar dados são os 

seguintes: entrevista com o paciente; busca em prontuário, com ênfase para os resultados de 

exames laboratoriais e o exame físico do paciente.  

            O exame físico do paciente irá fornecer ao profissional dados objetivos. 

 [INÍCIO ATENÇÃO 

            Os dados objetivos devem ser passíveis de observação e mensuração pela equipe 

multiprofissional de saúde e devem ser comparados com os padrões estabelecidos e aceitos 

internacionalmente, considerando as características de faixa etária e grupo étnico! 

FIM ATENÇÃO] 

             Para coletar dados do exame físico, o enfermeiro deve utilizar os sentidos: visão, 

olfato, tato e audição e ter conhecimento dos padrões estabelecidos internacionalmente para 
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referência de normalidade dos dados extraídos durante o exame físico do paciente. Exemplo: 

padrões de frequência e sons respiratórios.  

O exame físico deve ser realizado na direção cefalocaudal, conforme apresentado na 

figura 1, ou de acordo com a modelo conceitual ou teoria de enfermagem adotado pela 

instituição, ou ainda, na direção da queixa principal do paciente, com priorização de sistemas 

vitais.  

[INÍCIO FIGURA 1 

 

OBS.: Deverá ser desenhada para apresentar a direção cefalocaudal.  

FIM FIGURA 1] 

Deve-se considerar a posição anatômica do paciente (figura 2) para o relato e registro 

da localização dos achados, termos técnico-científicos da anatomia, além de, considerar a 

posição mais confortável para o paciente e que possibilite a coleta de dados adequada pelo 

enfermeiro. 

  

[INÍCIO FIGURA 2 

Posição anatômica 

OBS.: deverá ser desenhada  
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FIM FIGURA 2] 

  

[INÍCIO ATENÇÃO 

NÃO ESQUECER OS SETES PRINCÍPIOS ÉTICOS!!! 

FIM ATENÇÃO] 

  

            Algumas medidas devem ser tomadas antes do início do exame físico com a finalidade 

de evitar a transmissão de infecções e garantir a proteção do examinador (TANNURE; 

PINHIERO, 2017). O infográfico, a seguir, apresenta tais medidas.  

 [INÍCIO INFOGRÁFICO 
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FIM INFOGRÁFICO] 

   

Técnicas e instrumentos para o exame físico [SUBTÍTULO 2] 

  

Utiliza-se de instrumentos específicos para a realização do exame físico. Entre estes, 

destaca-se o estetoscópio, abaixador de língua, lanterna, fita métrica, esfigmomanômetro ou 

aparelho de pressão, termômetro clínico, balança e haste milimetrada para medir a estatura.   

As técnicas propedêuticas básicas para o exame físico, são apresentadas no 

infográfico, a seguir: 

  

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

Obs.: As imagens deverão ser desenhadas 

 

FIM INFOGRÁFICO] 
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INSPEÇÃO 

A inspeção inicia-se no primeiro momento que se entra em contato com o paciente, 

fazendo uma inspeção geral do mesmo. Consiste em explorar, usando-se da visão, a superfície 

corporal e as partes acessíveis das cavidades (PORTO, 2012). 

Pode ser realizada a olho nu ou com auxílio de uma lupa e para a inspeção de 

cavidades, recomenda-se o auxílio de uma lanterna.  

 

PALPAÇÃO 

A palpação trata-se da coleta de dados por meio do sentido do tato. Pode ser superficial 

ou profunda e possibilita a percepção de textura, temperatura, espessura, consistência 

sensibilidade, volume, rigidez ou flacidez, frêmitos, pulsação, entre outros achados.  

Recomenda-se que o enfermeiro examinador aqueça as mãos antes da palpação, por 

meio de fricção (uma mão contra outra).  

 

PERCUSSÃO 

A inspeção constitui-se na técnica de golpear uma determinada região do corpo e 

interpretar as vibrações e sons produzidos por meio do tom, timbre e intensidade. Além do 

som, também é avaliado a resistência da estrutura anatômica examinada. 

 

AUSCULTA  

  A ausculta consiste na utilização do instrumento “estetoscópio” – figura 1 – para ouvir 

os sons produzidos pelo corpo. É imprescindível que o enfermeiro tenha um estetoscópio.  

[INÍCIO FIGURA  
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FIM FIGURA] 

[INÍCIO VOCÊ SABIA 

Você sabia que a inclusão da ausculta com estetoscópio foi um dos maiores avanços da 

Medicina, desde Hipócrates? O uso do estetoscópio data da primeira metade do século XIX. 

FIM VOCÊ SABIA] 

 Video: 

Realiza exame físico e relata 

(unidade 2) 

Vídeo estilo seja uma pessoa melhor explicando um 

exame de tórax completo. 

Tipo isso (usando este tipo de arte): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-

vQLEs 

Diagnósticos de enfermagem 

(unidade 2) 

Enfermeira X explicando a importância do 

diagnóstico de enfermagem. 

exemplo 

https://www.youtube.com/watch?v=0qNJJKydCKI 

Implementação (unidade 2) Enfermeira X falando sobre a implementação  

  

  

  
 

  

  

FIM AULA 1] 

  

AULA 2 – SE FOR POSSÍVEL, GOSTARIA QUE AS AULAS 2, 3 E 4 TIVESSE 

VÍDEOS. SE FOIR POSSÍVEL, NÃO HÁ NECESSIDADE DA PARTE ESCRITA QUE 

ESTÁ AQUI. POIS É ALGO MUITO PRÁTICO.  

[INÍCIO AULA 2 

EXAME FÍSICO GERAL [TÍTULO] 

  

Considerações iniciais [SUBTÍTULO 1] 

 

O exame físico do paciente divide-se em duas etapas: exame físico geral e exame físico 

específico dos diversos sistemas. Nesta aula, trataremos apenas do exame físico geral. 

 Antes de prosseguirmos, vale destacar que a entrevista e o exame físico são métodos 

de coleta de dados que estão interligados e, muitas vezes, acontecem simultaneamente.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWVJ-vQLEs
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O exame físico geral deve iniciar com o primeiro contato entre o enfermeiro e o 

paciente, constitui-se na obtenção de dados gerais. Trata-se da avaliação do paciente como um 

todo e inclui a avaliação de:  

1. Estado geral e nível de consciência;  

2. Tipo de face e linguagem; 

3. Biotipo e dados antropométricos;  

4. Sinais Vitais; 

5. Locomoção;  

6. Pele, mucosas e anexos. 

 

 A seguir serão descritas as avaliações que devem ser realizadas no exame físico geral. 

 

 

 

Estado geral e nível de consciência [SUBTÍTULO 2] 

 

 O estado geral trata-se de uma avaliação subjetiva proveniente de uma inspeção que 

resulta em uma impressão generalizada do examinador quanto ao aspecto do paciente. Pode 

ser classificado como estado geral bom, regular ou ruim.  

De uma forma geral, deve ser observado a força muscular, peso e estado mental do 

paciente; estes dados impactam diretamente as Atividades de Vida Diária (AVD) e as 

Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) do paciente (TANNURE; PINHEIRO, 

2017).  O enfermeiro deve ficar atento a postura, a vestimenta e condições de higiene pessoal. 

A consciência é definida como o conhecimento do indivíduo quanto ao ambiente que 

o cerca e quanto a si mesmo (TANNURE; PINHEIRO, 2017).  

Para verificar o nível de consciência, o enfermeiro pode fazer usos de escalas 

padronizadas como a Escala de Coma de Glasgow (ECG) ou fazer perguntas específicas – 

quando possível – e interpretar se o paciente está alerta, orientado, se responde 

apropriadamente, entre outros.  

 

[INICIO ATENÇÃO  

A Escala de Coma de Glasgow foi atualizada em 2018, para saber mais, acesse o link: 

http://www.glasgowcomascale.org/ 
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FIM ATENÇÃO] 

 

Tipo de face e linguagem [SUBTÍTULO 3] 

 

 O tipo de face consiste em observar o olhar, o posicionamento da boca e as expressões 

do paciente.  Tais dados podem evidenciar condições físicas específicas e / ou psíquicas, além 

disso, a face também pode indicar o estado emocional do paciente por meio de expressões, 

como por exemplo: choro, tristeza, rugas na testa, entre outros.  

 A linguagem ou fala do paciente pode trazer dados importantes e complementa a 

avaliação do estado mental do paciente. O enfermeiro deve ficar atento aos sinais na fala 

relacionados aos comprometimentos neuromusculares.  

    

Biotipo e dados antropométricos [SUBTÍTULO 4] 

 

 Quanto ao tipo morfológico, os pacientes podem ser classificados em: 

1. Brevelínio → apresentam pescoço curto e grosso, tórax alargado e 

volumoso. Costumam ser de baixa estatura. 

2. Normolíneo → apresentam equilíbrio entre os membros e tronco. 

3. Longilíneo → apresentam pescoço longo, tórax afilado. Costumam 

ser de estatura elevada.   

Os dados antropométricos mais empregados são os seguintes: peso, estatura e índice 

de massa corporal (IMC). Tais dados ajudam ao enfermeiro a identificar diagnósticos de 

enfermagem relacionados a necessidades nutricionais. 

O peso deve ser um dado complementar à entrevista da coleta de dados inicial na 

admissão do paciente, quando questionado sobre seus hábitos alimentares e é obtido por meio 

de pesagem em balança calibrada de plataforma ou eletrônica.  O paciente deve estar 

preferencialmente de roupas leves e descalço e, para os acamados, podem ser utilizadas 

balanças de plataforma específicas para cadeira de rodas ou para leitos.  

Quando a utilização de uma balança não for possível, utiliza-se a equação de Chumlea, 

apresentada a seguir, para a estimativa do peso. 

[INÍCIO BOX 
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Homens 

Peso= {(0,98 x CP) + (1,16 x AJ) + (1,73 x CB) + (0,37 x DCSE) – 81,69} 

Mulheres 

Peso= {(27 x CP) + (0,87 x AJ) + (0,98 x CB) + (0,4 x DCSE) – 62, 35}  

FIM BOX] 

[INÍCIO ATENÇÃO 

O enfermeiro deve ter sempre uma fita métrica para auxilia-lo na coleta de dados 

FIM ATENÇÃO] 

A estatura é um dos parâmetros de avaliação das dimensões corporais externas. É    

mensurada utilizando-se o estadiômetro ou o antropômetro. Alternativamente, utiliza-se a 

medida da envergadura do braço, que é equivalente à estatura, conforme figura, a seguir. 

[INÍCIO FIGURA 

 

   

 

  

 

 

FIM FIGURA] → DEVERÁ SER DESENHADA 

 

Sinais Vitais [SUBTÍTULO 5] 

 

 Os sinais vitais são avaliados durante o exame físico e devem ser aferidos 

rotineiramente, conforme a necessidade de cada paciente. O infográfico, a seguir, apresenta 

uma síntese dos valores considerados como parâmetros de normalidade para um adulto. 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

Legenda: 
CP: Circunferência da Panturrilha 
AJ: Altura do Joelho 
CB: Circunferência do Braço 
DSCE: Dobra Cutânea 
Subescapular 
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FIM INFOGRÁFICO] 

 Para a verificação dos sinais vitais deve ser levado em consideração a faixa etária do 

paciente, comorbidades, uso de medicamentos, entre outros dados que devem ser coletados na 

entrevista ou em prontuário. O vídeo, a seguir, a presenta uma simulação da aferição de sinais 

vitais.  

 

[INÍCIO VÍDEO 

Vídeo descrevendo as técnicas de aferição de sinais vitais → tipo os vídeos do canal de 

youtube: “seja uma pessoa melhor” → Referência para os parâmetros: PORTO (2012) → 

ordem das técnicas: temperatura, pulso, pressão arterial e frequência respiratória.  

FIM VÍDEO] 

 

Locomoção [SUBTÍTULO 6] 

 

A locomoção ou deambulação é a habilidade de mover-se de um lugar para o outro, 

conhecido ou desconhecido, por meio de seu próprio organismo, utilizando-se ou não de 

instrumentos específicos. 

O enfermeiro deve identificar se o paciente deambula ou não, levantar diagnóstico 

preciso para que haja um planejamento adequado de acordo com as necessidades apresentadas 

pelo paciente.  

Temperatura --> 36°C - 37°C

Pulso -->  60 a 100 bpm 

Pressão arterial --> 120 x 80 mmHg

Frequência respiratória --> 12 a 20 ipm
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Pele, mucosas e anexos [SUBTÍTULO 7] 

 

 A pele é o maior órgão do corpo humano e deve ser avaliada de forma minuciosa. No 

exame físico geral, o objetivo é inspecionar a pele e avaliar a coloração, textura, espessura, 

turgor, temperatura e hidratação. Também deverão ser avaliadas as mucosas conjuntivais, 

labiobucal, lingual e gengival, quanto a: coloração, umidade e presença de lesões e secreções.  

A mucosa sem alterações apresenta coloração rósea-avermelhada, decorrente da rica rede 

vascular das mucosas.  

A seguir, apresenta-se alguns achados que podem ocorrer na pele e mucosas: 

1. HIPOCORADA → Quando há diminuição da intensidade ou a perda 

da cor róseo-avermelhada. Deve ser avaliada e registrada a intensidade 

(em cruzes) que varia de 1+ a 4+. 

2. HIPEREMIA → Temperatura acima do esperado ao toque. 

3. CIANOSE → É a coloração azulada que resulta da diminuição de 

oxigênio no sangue. Surge a partir do comprometimento cardiovascular 

ou respiratório e pode ser dos seguintes tipos: central, periférica, mista 

ou por alteração da hemoglobina.  

4. ICTERÍCIA → As mucosas ou pele tornam-se amarelas ou amarelo-

esverdeadas; resultado da impregnação do pigmento bilirrubínico em 

excesso na corrente sanguínea.  

5. PRURIDO → Corresponde a uma sensação desagradável causada por 

doenças ou agentes irritantes, que levam o indivíduo a coçar-se em 

busca de alívio. 

6. RESSECAMENTO → Apresentam as seguintes características: sem 

brilho, pardacentas e aspecto ressequido. 

A pele e mucosas podem apresentar lesões elementares, que são as modificações do 

tegumento cutâneo determinadas por processos inflamatórios, degenerativos, circulatórios, 

neoplásicos, por distúrbios do metabolismo ou por defeito de formação. 

OBS.: Preciso de imagens para representar a pele / mucosa hiperemiada, hipocorada, 

cianótica... É possível obter fotos? 

FIM AULA 2] 
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AULA 3 

[INÍCIO AULA 3 

EXAME FÍSICO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS – PARTE I [TÍTULO] 

 

Considerações iniciais [SUBTÍTULO1] 

 

 Antes de iniciar qualquer exame físico especifico por sistemas, o enfermeiro deve já 

ter realizado o exame físico geral, observando possíveis alterações para correlaciona-las com 

os achados no exame físico específico.  

Nesta aula, serão abordados os exames do tórax, abdome e de órgão genitais. No 

entanto, destaca-se a necessidade de o enfermeiro desenvolver competência para realizar tanto 

o exame físico geral, assim como, o exame físico específico de todos os sistemas e órgãos do 

corpo humano.  

 

Exame do tórax: sistema respiratório [SUBTÍTULO2] 

 

 O exame do tórax é dividido na avaliação do sistema respiratório e cardiovascular, no 

entanto, ressalta-se que, muitas vezes, os achados podem estar relacionados apontando para 

um mesmo diagnóstico de enfermagem.  

 No exame do sistema de respiratório, deve-se seguir as técnicas propedêuticas básicas: 

inspeção, palpação, percussão e ausculta. E o enfermeiro deve ter em mente as considerações 

anatômicas e fisiológicas desse sistema, a fim de interpretar corretamente os achados. As 

figuras, a seguir, apresentam a anatomia clínica do tórax: projeção pulmonar na parede 

torácica, determinação de linhas e as regiões torácicas, respectivamente. 

 

[INCÍCIO FIGURA 1 – projeção do pulmão caixa torácica – deve ser desenhada 
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FIM FIGURA 1] 

 

[INÍCIO FIGURA 2 – Linhas torácicas – deverão ser desenhadas – não encontrei figura para 

fazer alteração  

 

FIM FIGURA 2] 
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[INÍCIO FIGURA 3 – Regiões torácicas -  deve ser desenhado. 

 

 

 

 

FIM FIGURA 3] 

 O vídeo, a seguir, demonstra as técnicas básicas de inspeção, palpação, percussão e 

ausculta do tórax para avaliação do sistema respiratório. 

 

[INÍCIO VÍDEO – Exame físico do tórax para avaliação do sistema respiratório. 

Vídeo descrevendo as técnicas de exame físico no tórax para avaliação do sistema 

reespiratório → tipo os vídeos do canal de youtube: “seja uma pessoa melhor” → Referência 

para os parâmetros: PORTO (2012) → ordem das técnicas: inspeção, palpação, percussão e 

ausculta. 

FIM VÍDEO] 

1               1 
 
2              2 
 
3               3 
 
4               4 

Legenda 

1. Região supraclavicular 

2. Região infraclavicular 

3. Região mamária 

4. Região inframamária 

1                 1 
 
 
2                 2 
          4     
 
 
3                3 

Legenda  

1. Região supraescapular; 

2.  Região escapular 

3. Região infraescapular 

4. Região interescapulovertebral 
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Padrão respiratório no adulto observado por meio de inspeção: 

• EUPNEIA  

Frequência respiratória regular, de 12 a 20 incursões por minuto no adulto. 

• TAQUIPNEIA 

Ritmo regular, frequência respiratória anormalmente rápida (superior a 20 incursões por 

minuto no adulto). 

Figura 1. Padrão Respiratório Taquipneia 

 
Fonte: Stacciarini; Cunha, 2014. 

 

• BRADIPNEIA 

Ritmo regular, frequência respiratória  anormalmente lenta (abaixo de 12 incursões por 

minuto no adulto) 

Figura 2. Padrão Respiratório Bradipneia 

 
 Fonte: Stacciarini; Cunha, 2014 

 

• DISPNEIA 

A dispneia é um sinal clínico de hipóxia, caracterizada por uma sensação subjetiva de 

dificuldade para respirar ou desconforto na respiração. 

 

• ORTOPNEIA 

Respiração facilitada  na posição vertical. 

 

• RESPIRAÇÃO DE CHEYNESTOKES 

Frequência e profundidade da respiração são irregulares, caracterizadas pela alternação entre 

hipoventilação, apneia e hiperventilação. 

 

Figura 3. Padrão Respiratório Cheynestokes 

 

Fonte: Stacciarini; Cunha, 2014   

 

• RESPIRAÇÃO DE KUSSMAUL 

A respiração é anormalmente profunda, regular e de alta frequência. 

Figura 40. Padrão Respiratório Kussmaul 

Apneia 
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Fonte: Stacciarini; Cunha, 2014  

  

• RESPIRAÇÃO BIOT 

A respiração é anormalmente superficial para duas ou três respirações seguidas de um 

período irregular de apneia.  

 

Figura 4. Padrão Respiratório Biot  

 

 

Fonte: Stacciarini; Cunha, 2014   

 

 

Exame do tórax: sistema cardiovascular [SUBTÍTULO3] 

 

O exame do tórax para avaliação do coração inclui as técnicas: inspeção, palpação e 

ausculta cardíaca. No entanto, apara avaliação completa do sistema cardiovascular o 

enfermeiro deve avaliar não somente o coração, mas também: vasos dos membros inferiores 

e superiores, e buscar achados como: edema, cianose em extremidades, varizes, entre outras 

alterações importantes do sistema cardiovascular. 

Neste momento, iremos seguir com o exame do coração. Iniciaremos apresentando o 

exame dos pulsos e avaliação de edema, posteriormente, finalizaremos com um vídeo 

demonstrando o exame cardiovascular completo. 

 

PULSOS 

 Para avaliação dos pulsos, devem ser considerados: frequência, local, amplitude e 

ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREQUÊNCIA 

NORMOCARDIA 

Frequência cardíaca com valores entre 60 a 100 batimentos por minuto. 

TAQUICARDIA  

Frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto. 

BRADICARDIA 

Frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto. 
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A figura, a seguir, apresenta os locais para a aferição dos pulsos.  

 

[INÍCIO DE FÍGURA Obs.: deverá ser desenhada 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                 

 

 Fonte: Stacciarini; Cunha, 2014   

 

A amplitude do pulso deve ser classificada em: 

1. Ampla: conhecida também como "pulso cheio" é um pulso de fácil palpação.  

2. Mediana: é mediamente obliterada. Pulso encontrado em pessoas sadias, também de fácil 

palpação. 

3. Pequena: é facilmente obliterada. Também conhecido como "pulso fino ou filiforme". 

Ocorre em situações de hipotensão arterial e doença arterial periférica, por exemplo. Pulso de 

difícil palpação. 

 

O ritmo pode ser classificado em: 

1. Regular: a sequência das pulsações ocorrem com intervalo regular entre um pulso e outro. 

2. Irregular/ arrítmico: a sequência das pulsações ocorre com intervalos irregulares; entre um 

pulso e outro ocorre um batimento precoce, tardio ou isolado. A arritmia pode ser fisiológica 

ou patológica. 

A perfusão periférica.... 

1. Preservada: enchimento capilar menor que 2 segundos e coloração e temperatura normais. 
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2. Diminuída: eenchimento capilar maior que 2 segundos; o paciente pode apresentar 

extremidades frias; pele pálida, cianótica ou manchada; pulso diminuído ou ausentes; edema 

e dor. 

EDEMA 

O edema é uma situação em que ocorre excesso de líquido acumulado no espaço intersticial 

ou no interior das próprias células, é considerado uma alteração cardiovascular. Para avaliá-

lo, deve-se observar localização, distribuição e intensidade.  

Quanto a localização e distribuição, temos: 

1. Edema localizado: compromete apenas um território do organismo. Exemplo: membros 

superiores ou inferiores.  

2. Edema generalizado ou anasarca: acontece quando o mesmo se espalha por todo o corpo e 

nas cavidades pré-formadas. 

Para aferir a intensidade do edema, deve-se fazer uma compressão com a polpa digital, de 

forma firme e sustentada, sobre uma proeminência óssea e observar a fóvea (local 

comprimido) formada (FIGURA). A intensidade do edema é classificada de acordo com a 

profundidade da fóvea.  

Assim, quanto a intensidade do edema temos a seguinte classificação: 

1. Edema grau 1+/4+ (Cacifo 1): equivale a uma profundidade de 2mm. 

2. Edema grau 2+/4+ (Cacifo 2): equivale a uma profundidade  de  4mm. 

3. Edema grau 3+/4+ (Cacifo 3): equivale a uma profundidade  de  6mm. 

4. Edema grau 4+/4+ (Cacifo 4): equivale a uma profundidade  de  8 mm. 

 

[INÍCIO FIGURA - Intensidade do edema de acordo com a fóvea graduada em cruzes 

Deve ser desenhada 

 

Fonte: Potter, P.A.; Perry, A.G. Fundamentos de Enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 Para compreender a aplicação de todos os conceitos que foram mencionados e 

compreender a ausculta cardíaca, veja o vídeo a seguir.  

 

[INÍCIO VÍDEO 

Elaborar vídeo como o seguinte: https://www.youtube.com/watch?v=Lr3fb8WrdJc 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr3fb8WrdJc
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FIM VÍDEO] 

 

FIM AULA 3] 

 AULA 4 

[INÍCIO AULA 4 

EXAME FÍSICO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS – PARTE II [TÍTULO] 

 

Exame do abdome: sistema digestório [SUBTÍTULO 1] 

 

 Para realizar o exame físico do abdome, deve-se primeiramente, considerar suas 

regiões ou quadrantes. As figuras, a seguir, demonstram as regiões e quadrantes abdominais.  

 

[INÍCIO FIGURA – quadrantes abdominais – deve ser desenhada 

 

 

 

 

 

 

 

FIM FIGURA] 

 

[INÍCIO FIGURA – regiões abdominais – deve ser desenhada 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM FIGURA] 
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INSPEÇÃO ABDOMINAL 

 

Na inspeção do abdome deve-se observar: forma que apresenta variação, de acordo com idade, 

sexo, estado de nutrição e condições fisiológicas – gravidez, por exemplo. O abdome normal 

é levemente abaulado e simétrico. Quando há alterações pode-se observar proeminências, 

como em algumas neoplasias; ou escavado e retraído como nas doenças consuptivas.  Pode 

observartambém um abdome ascítico. A seguir os tipos de abdome, considerando forma e 

volume: 

1. Abdome plano: é considerado plano, no entanto, pode apresentar uma conformação 

levemente curvilínea, principalmente, em indívíduos sedentários.  

2. Abdome globoso: abdome arredondado.  

3. Abdome distendido: abdome protuso com pele esticada. Pode ser consequencia de tumores; 

gases intestinais, neste caso os flancos não ficam salientes; acumulo de líquido (edema) - 

evidenciando flancos salientes. 

 

Atenção!!! 

Não confundir distensão abdominal com obesidade. 

 

 

AUSCULTA ABDOMINAL 

A ausculta abdominal deve ser realizada antes da palpação durante a avaliação do abdome. A 

manipulação do abdome pode alterar a frequencia e intensidade dos ruidos hidroaereos – sons 

intestinais. Deve-se auscultar os quadros quadrantes abdominais, na seguinte sequência: 

quadrante inferior direito, quadrante superior direito, quadrante superiror esquerdo e 

quadrante inferior esquerdo.   

Atenção!!! 

Pacientes que possuem cateteres conectados ao Trato Gastro Intestinal (TGI) - em drenagem 

- devem ter os cateteres clampeados (se possível) antes da ausculta abdominal. 

 

Os sons obtidos a partir da ausculta abdominal são os seguintes: 

 

1. Ruidos Hidroaéreos Normais: sons agudos, gorgolejantes. São produzidos pela mistura de 

ar com líquido durante os movimentos peristálticos. 

 

2. Ruídos Hidroaéreos Aumentados: sons frequentes, agudos e altos, indicam aumento da 

motilidade intestinal e pode estar relacionados a diarréia, gastroenterite, obstrução intestinal. 
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3. Ruídos Hidroaéreos Diminuidos: sons com frequência menor que o normal. Podem ser 

associados a íleo paralítico, obstrução intestinal ou peritonite e indicam diminuição dos 

movimentos peristálticos.   

 

4. Ruidos Hidroaéreos Ausentes: ausência de sons audíveis.  Associados, possivelmente,  a 

obstrução intestinal de estágio tardio. 

PALPAÇÃO E PERCUSSÃO ABDOMINAL 

O abdome normalmente é macio, consistente, insensível (ausência de dor à palpação) e sem 

massas. 

A palpação abdominal detecta áreas sensíveis, distensões, órgãos superficiais, 

visceromegalias ou massas e avalia a resistência muscular (tensão do abdome).  

Pode ser realizada uma palpação leve e / ou profunda. 

 

Atenção!!! 

A palpação profunda nunca deve ser realizada sobre áreas de incisão cirurgica ou sobre 

órgãos sensíveis e em massas anormais. 

 

Para maior compressão da ausculta, palpação e inspeção abdominal, veja o vídeo seguinte.  

 

[INÍCIO VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=HCGD7NnUlMs 

FIM VÍDEO] 

 

Considerações finais sobre a coleta de dados [SUBTÍTULO 2] 

 

 Caro colega, apresentamos para você um resumo sobre o exame de algumas regiões 

do organismo humana nas aulas anteriores. No entanto, ressaltamos que o profissional de 

enfermagem deve ter domínio de semiologia, entre outros, para que possa conseguir realizar 

uma coleta de dados adequada. 

 Ressaltamos também que o exame físico merece um curso de 30 horas exclusivo. 

Citamos aqui apenas alguns exemplos.  

 Após compreender as técnicas para a coleta de dados, primeira etapa do Processo de 

Enfermagem, devemos prosseguir para a interpretação desses dados e fazer conclusões. É 

preciso organizar, interpretar e dar “nome” aos nossos dados. Na unidade seguinte, falaremos 

mais especificamente do julgamento dos dados coletados.  

FIM AULA 4] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HCGD7NnUlMs
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REFERÊNCIAS [Neste tópico você apresentará as referências teóricas utilizadas na 

construção de cada unidade]. 

[INÍCIO REFERÊNCIAS 

PORTO, C.C. Semiologia médica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1308 p. 

TANNURE, M.C.; PINHEIRO, A.M. Semiologia – Bases clínicas para o processo de 

enfermagem. Rio de Janiero: Guanabara Koogan, 2017. XXXp. 

 

BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico – Avaliação diagnóstica de enfermagem no 

adulto. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. XXXp. 
 

FIM REFERÊNCIAS] 

  

AVALIAÇÃO 

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

Inserir descrição da avaliação aqui 

FIM AVALIAÇÃO] 

   

FIM UNIDADE 2] 

 

 

UNIDADE 3  

[INÍCIO UNIDADE 3 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Nesta unidade serão apresentados conceitos importantes sobre a etapa do Diagnóstico de 

Enfermagem. Serão abordados a definição, tipos e componentes dos diagnósticos de 

enfermagem. Iremos discorrer sobre a importância do pensamento crítico e raciocínio 

diagnóstico para se obter diagnósticos acurados, pesquisa e aplicabilidades dos diagnósticos 

de enfermagem. Os objetivos desta unidade são os seguintes: a) revisar conceitos sobre o 

Diagnóstico de Enfermagem; b) reconhecer a importância do pensamento crítico e raciocínio 

diagnóstico em enfermagem; c) desenvolver habilidade cognitiva para realizar o raciocínio 

diagnóstico em enfermagem na prática clínica; d) compreender a pesquisa e a aplicabilidade 

dos diagnósticos de enfermagem.   

  

AULA 1 
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[INÍCIO AULA 1 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Conceito do Diagnóstico de Enfermagem [SUBTÍTULO 1] 

  

            Certamente você já ouviu falar em “Diagnóstico de Enfermagem” ou em 

“Diagnósticos da NANDA”.  

Mas o que seria exatamente um diagnóstico de enfermagem?  

É possível fazer diagnósticos de enfermagem na prática?  

            Primeiramente, vamos compreender melhor os conceitos...  

Você já pensou no significado de “diagnosticar”? 

  

[INÍCIO DE BOX 1  

            De uma forma geral, podemos conceituar a palavra “diagnosticar” como a ação de 

identificar ou levantar problemas, após a interpretação de pistas ou sinais.  

FIM DE BOX 1] 

  

            Com a definição acima, é possível compreender que muitos profissionais fazem 

diagnóstico, não somente o médico. Quando levamos, por exemplo, o carro à oficina 

mecânica, temos um diagnóstico mecânico do carro. Na saúde, temos a identificação de 

problemas específicos de cada área: enfermagem, medicina, fisioterapia, entre outras.  

O diagnosticar em enfermagem é identificar ou levantar problemas, pelos quais a 

equipe de enfermagem é a responsável - tecnicamente e legalmente - pelas intervenções e 

evolução dos resultados daqueles problemas.  

Após a coleta de dados, é preciso identificar e interpretar os dados que não estão dentro 

de um “padrão de normalidade”, ou seja, é preciso fazer diagnósticos de enfermagem para 

prosseguirmos com o Processo de Enfermagem (PE).  

 Assim, o diagnóstico de enfermagem (DE) constitui-se a segunda etapa do PE e é um 

julgamento clínico sobre as respostas humanas a problemas de saúde ou processos de vida. 

Ou seja, o diagnóstico de enfermagem é uma resposta ou reação humana a uma doença, a uma 

situação de vida, como por exemplo, a maternidade ou a adolescência; ou ainda, é uma 

vulnerabilidade apresentada pela pessoa para desenvolver uma determinada reação ou 

resposta.  

O box 2, a seguir, apresenta a definição de DE, de acordo com a NANDA Internacional 

(NANDA-I). 
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[INÍCIO BOX 2 

“Um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a 

condições de saúde / processos da vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de um 

indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade” (NANDA-I, 2018, p.130). 

FIM BOX 2] 

O DE constitui-se a base para orientar a seleção de intervenções para alcançar 

resultados pelos quais o enfermeiro é o responsável (NANDA-I, 2018). 

 

[INÍCIO VOCÊ SABIA 

Você sabia que existe uma ISO (International Organization for Standardization) que discorre 

sobre o diagnóstico de enfermagem? 

FIM VOCÊ SABIA] 

A norma internacional ISO 18104, considera o DE “um julgamento em um foco ou 

como um julgamento numa dimensão particular (por exemplo, habilidade, conhecimento) de 

um foco” (MARIN, 2009). Para saber mais sobre a ISO 18104, clique em: 

https://www.iso.org/standard/59431.html 

Destaca-se que, o enfermeiro ao identificar um diagnóstico, deve ter o 

comprometimento moral, ético e legal, assim como, a responsabilização por aquele 

diagnóstico. Ou seja, o enfermeiro deve comprometer-se com as implicações daquele 

diagnóstico e tentar soluciona-lo. 

 

[INÍCIO VOCÊ SABIA 

Você sabia que o diagnóstico de enfermagem é diferente do diagnóstico médico? 

FIM VOCÊ SABIA] 

 

 Caro colega, é importante compreender a diferença básica entre um diagnóstico de 

enfermagem e um diagnóstico médico. O box 3, a seguir, apresenta tal diferença.  

 

[INÍCIO BOX 3 

 

 

 

 

 

❑ DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

*“Problemas com a anatomia ou a fisiologia. Exemplo: 
doenças ou traumatismo. Inclui também transtornos 
comportamentais e cerebrais complexos”. 
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FIM BOX 3] 

 

 

Tipos de diagnósticos de enfermagem [SUBTÍTULO 2] 

 Os diagnósticos de enfermagem são classificados em três categorias:  

1. diagnóstico de enfermagem com foco no problema;  

2. diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde e  

3. diagnóstico de enfermagem de risco.  

Nas categorias: diagnóstico de enfermagem com foco no problema e diagnóstico de 

enfermagem de risco, pode-se encontrar as síndromes.  

O infográfico, a seguir, apresenta a definição de cada tipo de diagnóstico, assim como, 

a definição de síndromes na enfermagem.  

 

 

[INÍCIO DE INFOGRÁFICO 

 

FOCO NO PROBLEMA

RISCO

PROMOÇÃO DA SAÚDE

SÍNDROME

❑ DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM: 

*“Um julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo, de uma família ou de uma comunidade 
aos problemas de saúde reais ou potenciais e aos processos de vida. Exemplo: respostas humanas: 
como as pessoas reagem a uma doença ou à paternidade /maternidade; mudanças na saúde ou 
circunstancias de vida”. 

ALFARO-LEFEVRE. Aplicação do Processo de Enfermagem: uma ferramenta para o pensamento 
crítico. 7ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 134 – 135. 

Julgamento clínico sobre uma resposta humana 

indesejável a uma situação de saúde ou processo de 

vida que existe em um indivíduo.  

Julgamento clínico sobre uma suscetibilidade ou 

vulnerabilidade de um indivíduo para o 

desenvolvimento de uma resposta humana 

indesejável a uma situação de saúde ou processo de 

vida. 
Julgamento clínico sobre a motivação e do desejo do 

indivíduo de aumentar o bem-estar.   

Julgamento clínico que descreve um conjunto 

específico de diagnósticos de enfermagem que 

ocorrem simultaneamente e são tratados em 

conjunto por meio de intervenções similares.    
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Obs.: Gostaria que a definição aparecesse no infográfico de forma dinâmica, quando o 

aluno clicar no tipo de diagnóstico, abre a caixa com a definição.  

FIM INFOGRÁFICO] 

 

O diagnóstico com foco no problema é o já conhecido diagnóstico “real”, ou seja, é 

aquele que está presente no momento da coleta de dados de enfermagem. Um bom exemplo, 

é quando o enfermeiro observa uma lesão de pele na coleta de dados e faz o diagnóstico de 

“integridade da pele prejudicada”.  

O diagnóstico de risco é aquele que, no momento da coleta de dados, o enfermeiro 

identifica vulnerabilidades apresentadas pelo paciente para desenvolver um problema de 

enfermagem / diagnóstico de enfermagem. Como por exemplo, quando o enfermeiro aplica a 

escala de Braden e percebe que o paciente apresenta fatores de risco para o desenvolvimento 

de uma Lesão por Pressão.  

[INÍCIO PARA SABER MAIS 

Para saber mais sobre escalas que mensuram o risco para desenvolver Lesão por Pressão, 

acesse o link: http://www.scielo.br/pdf/ape/v24n5/16v24n5.pdf 

FIM PARA SABER MAIS]  

 

Componentes dos diagnósticos de enfermagem [SUBTÍTULO 3] 

 

Os componentes de um diagnóstico de enfermagem, segundo a última publicação da 

taxonomia da NANDA Internacional (NANDA-I) 2018-2020, são os seguintes: título, 

definição, características definidoras, fatores de risco, fatores relacionados, populações em 

risco e condições associadas.  

Os componentes dependem do tipo de diagnóstico. O infográfico, a seguir, apresenta 

os componentes para cada tipo de diagnóstico.  

 

[INÍCIO INFOGRAFICO 

 Título, definição, características definidoras, 

fatores relacionados, populações em risco e 

condições associadas. 

http://www.scielo.br/pdf/ape/v24n5/16v24n5.pdf
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FIM INFOGRÁFICO] 

 Apesar de todos esses componentes, é importante destacar que, para registro deve ser 

padronizado pelo menos título, características de definidoras - quando for o caso – fatores 

relacionados ou fatores de risco. A seguir, definiremos cada componente de um diagnóstico.  

 TÍTULO → Reflete o foco do diagnóstico e dá o nome ao diagnóstico. Contribui para 

o uso de uma linguagem unificada em enfermagem. 

 DEFINIÇÃO → Descreve o significado do diagnóstico. É essencial para diferencia-lo 

de outros diagnósticos semelhantes.  

 CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS → São as manifestações ou sinais e sintomas 

apresentados pelo paciente que caracterizam o diagnóstico. Pode ser observáveis ou relatados 

pelo paciente. Somente diagnósticos com foco no problema, de promoção da saúde e 

síndromes possuem características definidoras. Os diagnósticos de risco não possuem 

características definidoras não há sintomatologia, mas fatores de risco para a ocorrência do 

mesmo.  

 FATORES RELACIONADOS →  São os fatores etiológicos ou causais do 

diagnóstico de enfermagem. Em outras palavras, “é o que está causando, contribuindo, 

estimulando ou o antecedente à ocorrência do diagnóstico”. Somente os diagnósticos com 

foco no problema e as síndromes possuem fatores relacionados. 

 FATORES DE RISCO → São fatores ambientais, fisiológicos, psicológicos, genéticos 

ou químicos, que aumentam a vulnerabilidade do paciente a desenvolver uma resposta 

indesejável. Fatores de risco são componentes apenas do diagnóstico de risco.  

 CONDIÇÕES ASSOCIADAS → Diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, 

dispositivos (invasivos e não invasivos) ou agentes farmacêuticos. Tais condições não são 

passíveis de serem modificadas pelo profissional enfermeiro. Exemplos: via aérea artificial; 

uso de cateteres e drenos em geral; doenças crônicas, como a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS). 

FOCO NO PROBLEMA

RISCO

PROMOÇÃO DA SAÚDE

SÍNDROME

Título, definição, fatores de risco e condições 

associadas. 

Título, definição e características definidoras. 

Título, definição, fatores de risco e condição 

associada. 
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RACIOCÍNIO 

DIAGNÓSTIC

O 

 POPULAÇÕES EM RISCO → Grupos de pessoas que apresentam características em 

comuns que as fazem suscetíveis a determinada resposta humana. Tais características não são 

passíveis de serem modificadas pelo enfermeiro. Exemplo: gestantes; idosos; profissionais do 

sexo. 

 Destaca-se que os componentes dos diagnósticos de enfermagem contribuem para o 

raciocínio clínico e tomada de decisão no processo de enfermagem. Nas aulas seguintes 

apresentaremos tais contribuições.  

 FIM AULA 1] 

  

AULA 2 

[INÍCIO AULA 2 

RACIOCÍNIO DIAGNÓSTICO EM ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Raciocínio clínico e pensamento crítico [SUBTÍTULO1] 

  

 Raciocínio é a ação ou o resultado de organizar e relacionar dados e informações de 

forma lógica por meio da inteligência (AULETE DIGITAL, 2018).  

 Na área da saúde, os profissionais utilizam do raciocínio clínico para resolver ou 

solucionar problemas clínicos. É ainda, um termo utilizado para designar os processos mentais 

envolvidos no atendimento aos pacientes (CERULLO; CRUZ, 2010). 

No Processo de Enfermagem, a tomada de decisão para a seleção e / ou priorização de 

um diagnóstico, assim como, para a seleção das melhores intervenções para solucionar uma 

resposta humana indesejável, constitui-se o raciocínio clínico do enfermeiro.  

Assim, pode-se entender que o raciocínio clínico na enfermagem caracteriza-se por 

dois momentos de grande relevância no Processo de Enfermagem, a saber: tomada de decisão 

diagnóstica e terapêutica. A “tomada de decisão” deve ser feita a partir do raciocínio 

diagnóstico e terapêutico. Para maior compreensão, o infográfico, a seguir, apresenta uma 

esquematização do raciocínio clínico na enfermagem. 

 

INÍCIO INFOGRÁFICO autoria própria 

 

 

 

 

 
RACIOCÍNIO 

CLÍNICO  

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM   

TOMADA DE DECISÃO 
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RACIOCÍNIO 

TERAPÊUTIC

O 

 

 

 

 

FIM INFOGRÁFICO] 

 

  

  

 

 O pensamento crítico é um elemento essencial para o desenvolvimento do raciocínio 

clínico e fundamenta-se no conhecimento prévio do enfermeiro e no contexto do atendimento 

(CERULLO; CRUZ, 2010). O enfermeiro que raciocina de forma crítica apresenta confiança, 

perspectiva contextual, criatividade, flexibilidade, mente inquisidora, integridade intelectual, 

intuição, abertura mental, perseverança e reflexão (LUNNEY, 2011, p. 30). 

  Na enfermagem, “pensar de forma crítica” é também ser capaz de usar estratégias 

baseadas em evidências, em todas as fases do processo de enfermagem.  

Concluindo... 

 

 

  

 

 

Raciocínio diagnóstico [SUBTÍTULO2] 

  

  Após a coleta de dados no Processo de Enfermagem (PE), o enfermeiro deve analisar, 

sintetizar, interpretar ou fazer um “julgamento clínico” dos dados coletados e identificar as 

respostas humanas ou vulnerabilidades para o desenvolvimento de respostas indesejadas em 

um determinado indivíduo. Além disso, ele deve também estabelecer diagnósticos prioritários. 

Tais ações constituem-se o processo de raciocínio diagnóstico. 

 Existem modelos distintos para desenvolver o processo de raciocínio diagnóstico. O 

que iremos apresentar aqui é uma forma didática para a tomada de decisão e seleção do 

diagnóstico mais adequado, no entanto, vale destacar que o raciocínio diagnóstico é um 

processo mental e que o conhecimento e as experiências prévias do enfermeiro são fatores 

INTERVENÇÃO DE 

ENFERMAGEM   

O raciocínio clínico do enfermeiro determina o sucesso do Processo de 

Enfermagem. 

O Processo de Enfermagem promove o raciocínio clinico de forma segura e eficaz. 

O enfermeiro deve desenvolver e aplicar o “pensamento crítico” durante o 

raciocínio clínico, pois pensar de forma crítica é a habilidade cognitiva que 

determina o sucesso do Processo de Enfermagem. 
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determinantes para este processo. Apresentaremos, a seguir, o modelo de raciocínio 

diagnóstico de Risner (1986) de uma forma simplificada e com exemplos da prática clínica.  

 O infográfico a seguir, apresenta as etapas para o raciocínio diagnóstico em 

enfermagem, segundo o modelo de Risner (1986) e o estabelecimento de diagnósticos 

prioritários. 

[INÍCIO INFOGRÁFICO  

 

FIM INFOGRÁFICO] 

 

A seguir, serão detalhadas as etapas do raciocínio diagnóstico, segundo Risner (1986) 

e o estabelecimento de diagnósticos prioritários com definições e exemplos práticos. 

ANÁLISE DE DADOS 

Nesta etapa deve-se agrupar ou categorizar os dados em padrões pré-estabelecidos. 

Como já mencionado na unidade I, pode-se utilizar os modelos teóricos de enfermagem ou, 

simplesmente, categoriza-los de acordo com os sistemas do organismo humano. No entanto, 

destaca-se que o uso dos modelos teóricos de enfermagem nos leva a identificar os problemas 

específicos da enfermagem, enquanto que, a categorização por sistemas orgânicos nos ajuda 

a visualizar problemas de ordem fisiológica e problemas com doenças, ou seja, problemas de 

ordem médica.  

O uso de instrumentos para coleta de dados facilita e contribui para o raciocínio 

diagnóstico em enfermagem. Para uma maior compreensão, o quadro a seguir, apresenta um 

exemplo de categorização de dados, de acordo com o modelo conceitual de Wanda Horta – 

Necessidades Humanas Básicas – NHB.  

 

 

 

 

Análise de dados

Síntese de dados

Estabelecimento dos diagnósticos 
(interpretação de dados ou julgamento clínico)

Diagnósticos prioritários

R
isn

er 

DADOS: Paciente VRN, 67 anos, sexo masculino, tabagista, com diagnóstico 

médico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), chegou à Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) às 8 horas, acompanhado pela filha e com queixas 

de dificuldade para respirar, dor leve no “peito” que se intensifica ao tossir e 

quando respira profundamente, e “muito catarro” devido a um resfriado 

prolongado. Refere que apresentou dois episódios de febre (39,1°C e 38,6°C) 

na noite anterior e que medicou-se com um antitérmico que tinha em casa. Ao 

exame físico, apresentou frequência respiratória (FR) de 27 ipm com incursões 

superficiais, ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares (MV) diminuídos, 

presença de roncos difusos e tosse produtiva com secreção espessa, em média 
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Durante a análise de dados, deve-se também identificar dados divergentes ou lacunas. 

Devem ser confrontados, por exemplos, os dados subjetivos com os objetivos (o que o 

paciente refere e os dados do exame físico). Além disso, é necessário verificar se não há 

nenhuma lacuna nas informações fornecidas pelo paciente e/ou acompanhante e nas 

informações extraídas do exame físico. Por exemplo: será que é necessário verificar a 

oximetria de pulso do senhor VRN? A SpO2 seria um dado que está faltando e que deve ser 

verificado? Será necessário investigar de forma mais aprofundada a dor “no peito” relatada 

pelo senhor VRN? 

 Se for necessário, o enfermeiro deve retornar ao paciente e coletar mais dados, ou 

validar os dados que se apresentarem divergentes. 

 

SÍNTESE DE DADOS 

A síntese de dados consiste na combinação dos dados em uma única entidade. A partir 

da síntese, é realizado o julgamento clínico e o estabelecimento de diagnósticos de 

enfermagem.  

NECISSIDADE DE OXIGENAÇÃO 

 

REGULAÇÃO TÉRMICA 

INTEGRIDADE 

CUTANEOMUCOSA 
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O enfermeiro deve comparar o que o paciente apresenta com os padrões já 

estabelecidos, fazer inferências ou levantar hipóteses e identificar os fatores causais dos sinais 

e sintomas apresentados pelo paciente.  

Por exemplo, no caso descrito com o senhor VRN, deve-se comparar a FR apresentada 

pelo paciente e o padrão considerado de normalidade, de acordo com a faixa etária e, 

relacionar a FR com os demais sinais e sintomas do grupo da NECESSIDADE DE 

OXIGENAÇÃO e outros dados.  

A partir da identificação de algo fora do “padrão de normalidade”, o enfermeiro deve 

fazer inferências e levantar hipóteses (apoiadas em evidências) para aqueles sinais e sintomas. 

Exemplo: o senhor VRN apresenta padrão respiratório ineficaz, pois há uma taquipneia e 

incursões respiratórias superficiais (evidências que sustentam a inferência). Para finalizar a 

síntese, deve-se propor os efeitos causais. Ou seja, o senhor VRN apresenta padrão 

respiratório ineficaz relacionado a dor.  

 

ESTABELECIMENTO DOS DIAGNÓSTICOS 

Nesta fase, deve-se nomear as conclusões (realizadas a partir das inferências e 

proposições causais) e torna-las legítimas.  

Por exemplo, após reavaliar o senhor VRN o enfermeiro observa uma SpO2 de 82% e 

ainda não tem em mãos resultados da gasometria arterial. Ele faz a seguinte inferência: o 

senhor VRN apresenta troca de gases prejudicada, pois há dispneia, padrão respiratório 

anormal e hipoxemia (SpO2 = 82%). Esta troca de gases prejudicada é causada pelo processo 

inflamatório a nível alveolar, e está associada às alterações na membrana alveolocapilar 

(devido a DPOC). Assim, após fazer conclusões (utilizando o seu conhecimento teórico-

prático), o enfermeiro deve “nomear corretamente” o seu julgamento clínico ou o seu 

diagnóstico de enfermagem. Para isto, deve-se utilizar das classificações ou taxonomias de 

enfermagem.  

Na aula seguinte, apresentaremos a NANDA Internacional, uma taxonomia para 

diagnósticos de enfermagem. No módulo III, outras taxonomias serão apresentadas. 

 

DIAGÓSTICOS PRIORITÁRIOS 

O enfermeiro deve estabelecer diagnósticos prioritários para elaborar um plano de 

cuidados. Mais uma vez destaca-se o conhecimento e a experiência do profissional, assim 

como, o cuidado individualizado. As respostas humanas nem sempre são passíveis de 

generalização. Assim, nem todos os pacientes idosos, tabagistas, do sexo masculino, com 

DPOC exacerbada terão os mesmos diagnósticos de enfermagem apresentados pelo senhor 

VRN.   

Para selecionar diagnósticos prioritários, o enfermeiro deve considerar os seguintes 

fatores: 1. questões de segurança; 2. potencial para infecção e transmissão; 3. necessidades 

educativas (ALFARO-LEFEVRE, 2014).  
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Em segurança, deve-se pensar em danos e lesões em órgãos e sistemas vitais, assim 

como, outros danos que colocam o paciente em risco de morte. Quanto ao potencial para 

transmitir e adquirir infecções, pensa-se em proteger o paciente e também em proteção para 

profissionais, familiares e amigos. As necessidades educativas entram na lista de prioridades 

pois são essenciais para se evitar a ocorrência repetida de problemas que poderiam ser 

resolvidos por meio de uma intervenção educativa. 

Concluindo... 

 

 

 

 

 

FIM AULA 2] 

  

AULA 3 

[INÍCIO AULA 3 

NANDA INTERNACIONAL [TÍTULO] 

  

Breve histórico da NANDA Internacional, Inc. [SUBTÍTULO1] 

 

 Olá caro colega! 

 Certamente, você já ouvir falar em “NANDA” ou em “diagnósticos de enfermagem 

da NANDA”. Nesta aula iremos falar um pouco sobre o que é e quais contribuições da 

NANDA nternacional, Inc. (NANDA-I) para a enfermagem.  

 A NANDA Internacional, Inc. (NANDA-I) é uma classificação ou taxonomia que tem 

o propósito de desenvolver, aperfeiçoar e promover uma terminologia para os diagnósticos de 

enfermagem (NANDA-I, 2018). 

O uso de uma linguagem padronizada para diagnósticos de enfermagem iniciou na 

década de 1970 com o desenvolvimento da classificação diagnóstica da North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) (MOORHEAD; DOCHTERMAN, 2012). A  

NANDA-I é a taxonomia mais antiga e estabelecida na área da enfermagem (NANDA-I, 

2013), por isso, detalharemos um pouco mais a sua história e suas contribuições para a nossa 

profissão.  

 A linha do tempo, a seguir, apresenta um breve histórico da NANDA-I.  

 

 As conclusões extraídas após o raciocínio diagnóstico afeta todas as outras 

etapas do PE. Se as suas conclusões nesta etapa estiverem corretas, provavelmente 

seu plano terapêutico obterá os melhores resultados possíveis para o seu paciente. 
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[INÍCIO LINHA DO TEMPO ao clicar no ano, deve aparecer o texto correspondente 

(descrito abaixo) 

 

 

 

1973 → Aconteceu a First National Conference on the Classification fs Nursing Diagnosis – 

I Conferência Norte-Americana sobre Classificação de Diagnósticos de Enfermagem, 

ocorrida em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Essa conferência fomentou a ideia de uma 

unificação ou padronização de terminologia para os diagnósticos de enfermagem e foi 

estabelecido uma força-tarefa – National Conference Group. 

1980 → Termos diagnósticos foram elaborados, refinados e classificados.   

1982 → Foi fundado a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), a partir do 

National Conference Group. Publicação da taxonomia I da NANDA – estruturada por nove 

categorias (trocar, comunicar, relacionar, valorizar, escolher, mover, perceber, conhecer, 

sentir). 

1994 → Após a conferência bianual de 1994, percebeu-se diversas dificuldades para 

categorizar alguns diagnósticos, assim, houve a necessidade de se propor uma segunda 

taxonomia da NANDA.  

1998 → Uso dos Padrões Funcionais de Gordon para elaborar e modificar a estrutura 

taxonômica da NADNA. 

2000 → Definição e publicação da Taxonomia II da NANDA, com 13 domínios, 106 classes 

e 155 diagnósticos de enfermagem. 

1973  

1980

1982 1994

1998

2000 2002

2018
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2002 → A NANDA deixou de ser apenas uma associação norteamericana de diagnósticos de 

enfermagem e tornou-se NANDA Iternacional, Inc., reflexo de um crescente interesse em todo 

o mundo sobre esta terminologia. 

2018 → Pequenas mudanças quanto a nomenclatura do tipo de diagnósticos e seus 

componentes. O “diagnóstico real” passa a ser chamado de “diagnóstico com foco no 

problema”. Além disso, foram acrescentadas os seguintes componentes: “populações em 

risco” e “condições associadas”. 

FIM LINHA DO TEMPO] 

 

 Contribuições da NANDA Internacional [SUBTÍTULO2] 

 A NANDA-I é uma classificação e tem contribuído para uma linguagem unificada em 

enfermagem sobre os diagnósticos.  

 O que seria uma linguagem unificada? Quais as implicações para a prática clínica?  

 Na prática clínica, uma das dificuldades encontradas pelos profissionais de 

enfermagem é a linguagem utilizada para comunicação da sua assistência prestada ao paciente, 

seja por meio de registros impressos ou por meio de comunicação verbal. Isto é devido ao fato 

que a linguagem muda ao decorrer do tempo e de acordo com o contexto cultural, resultando 

em diferentes compreensões de um mesmo fenômeno (NOBREGA; GUTIERREZ, 2000). 

 Assim, subtende-se que o uso de uma linguagem unificada ou linguagem padronizada 

para diagnósticos de enfermagem favorece a organização de registros (eletrônicos ou 

impressos); ao desenvolvimento de uma linguagem própria da enfermagem, facilitando a 

compreensão dos fenômenos da profissão e contribui para o conhecimento e a cientificidade 

na enfermagem.  

 A NANDA-I tem se esforçado para organizar os conceitos quanto ao diagnóstico de 

enfermagem e contribuir para o raciocínio clínico do enfermeiro na prática. Constitui-se, 

atualmente, a única terminologia que oferece características definidoras, fatores relacionados, 

fatores de risco, condições associadas e população em risco, como apoio para o raciocínio 

diagnóstico do enfermeiro.  

 Para saber mais sobre as contribuições da NANDA-I para o conhecimento na 

enfermagem acesse o link: http://nanda.org/ 

 

Como enviar ou solicitar uma revisão de um diagnóstico na NANDA Internacional? 

[SUBTÍTULO3] 

 

 Vale destacar que a NANDA-I não é uma classificação ou taxonomia completa e 

estagnada. O conhecimento é dinâmico. As classificações em enfermagem devem ser 

http://nanda.org/
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atualizadas e aperfeiçoadas constantemente, considerando sempre a prática cotidiana. Os 

enfermeiros são os profissionais responsáveis pelo avanço de suas classificações. 

 Assim, a NANDA-I aceita estudos que demonstram a necessidade de revisão, de 

inclusão e de exclusão de seus diagnósticos ou componentes.  

 Mas como fazer isso? 

Para aceitação e publicação de um diagnóstico na NANDA-I há critérios de nível de 

evidências. Os estudos recomendados são: revisão e síntese de literatura ou análise de 

conceito, estudos de consenso relacionados aos diagnósticos que utilizem enfermeiros 

especialistas e estudos clínicos (NANDA-I, 2018). 

Entre os métodos mais utilizados para validação diagnóstica em enfermagem, 

considerados modelos tradicionais, destacam-se os modelos propostos por Gordon e Sweeney 

(1979); Fehring (1987) e Hoskins (1989). 

 A validação de um diagnósticos é um processo complexo e que requer um trabalho 

árduo. Apesar da complexidade, é um trabalho necessário, pois diagnósticos bem alicerçados 

subsidiam a seleção de intervenções e a avaliação de enfermagem. 

Para saber mais sobre a NANDA-I e validação diagnóstica: 

http://nanda.org/nanda-i-committees-and-task-forces/diagnosis-development-

committee/ 

  

FIM AULA 3] 

  

AULA 4 

[INÍCIO AULA 4 

APLICABILIDADE DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Relevância do uso dos diagnósticos de enfermagem na prática clínica [SUBTÍTULO1] 

  

            Quando o enfermeiro faz um diagnóstico, ele nomeia um problema que identificou por 

meio da coleta de dados no paciente.  

O diagnóstico de enfermagem é uma etapa importante para dar seguimento ao PE, pois 

só é possível traçar um plano de intervenções quando conhecemos o problema, ou seja, quando 

há um diagnóstico. Veja a figura 1, a seguir. 

  

[INÍCIO FIGURA 1 

http://nanda.org/nanda-i-committees-and-task-forces/diagnosis-development-committee/
http://nanda.org/nanda-i-committees-and-task-forces/diagnosis-development-committee/
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FIM FIGURA 1] 

  

            O diagnóstico de enfermagem fornece subsídios para o estabelecimento de metas, a 

seleção das intervenções e a avaliação em enfermagem, ou seja, é uma etapa essencial para 

realizar o planejamento do cuidado.   

            Como já foi mencionado, à beira leito as etapas do PE acontecem de forma dinâmica 

e inter-relacionadas. Ao coletar dados, já interpretamos, já nomeamos o problema, já 

pensamos naquilo que esperamos e selecionamos os cuidados mentalmente. No entanto, 

muitas vezes não registramos. 

            Para exemplificar, vamos pensar em um paciente adulto que apresenta dispneia, 

taquipneia e saturação periférica de oxigênio abaixo do padrão recomendado. Ao perceber o 

problema instalado, automaticamente, o enfermeiro pensa em resolver e melhorar os 

parâmetros de conforto e ventilação no paciente. Então, o enfermeiro levanta a cabeceira do 

leito, instala um aporte de oxigênio por um cateter nasal e, posteriormente, observa como 

aquele paciente responde às suas ações.  Transformar em tirinha 

            O que o enfermeiro do exemplo acima fez? Processo de Enfermagem.  

Ele coletou dados e identificamos o diagnóstico: “padrão respiratório ineficaz” e, 

rapidamente, traçou metas mentalmente, selecionou e implementou intervenções. E agora 

observa e avalia os resultados do seu trabalho.     

            A seguir, o quadro 1, apresenta alguns títulos de diagnósticos, de acordo com a 

taxonomia da NANDA-I, mais frequentes por Necessidade Humana Básica (NHB).  

  

GRUPO NHB TÍTULOS DIAGNÓSTICOS 

Psicobiológicas  

   Regulação neurológica 

 

 

   Oxigenação 

Confusão aguda 

Memória prejudicada 

Capacidade adaptativa intracraniana diminuída 

Padrão respiratório ineficaz 

Coleta de dados Diagnóstico

Estabelecimento 
de metas, seleção 
de intervenções e 

avaliação

Interpretação de 

dados 
Subsídios para o 

planejamento 
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Troca de gases prejudicada 

Ventilação espontânea prejudicada 

   Cardiovascular 

 

 

Débito cardíaco diminuído 

Perfusão tissular periférica ineficaz 

Intolerância a atividade 

   Nutrição e Hidratação 

 

 

Deglutição prejudicada 

Risco de desequilíbrio eletrolítico 

Volume de líquidos excessivo 

   Eliminação 

 

 

Risco de constipação 

Eliminação urinária prejudicada 

Diarreia 

   Integridade cutaneomucosa 

 

 

Integridade da pele prejudicada 

Risco de lesão por pressão 

Mucosa oral prejudicada 

   Regulação térmica Hipertermia 

Termorregulação ineficaz 

   Mobilidade  Deambulação prejudicada 

Risco de síndrome do desus 

Psicossociais Comportamento de saúde propenso a risco 

Interação social prejudicada 

Psicoespirituais Religiosidade prejudicada 

Sofrimento espiritual 

  

  

Relação entre o diagnóstico de enfermagem e as Metas Internacionais para Segurança 

do Paciente (MISP) [SUBTÍTULO2] 

  

            As Metas Internacionais para Segurança do Paciente (MISP) foram estabelecidas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Joint Commission International 

(JCI). E são elas:  

1- Identificar o paciente corretamente; 

2- Melhorar a comunicação efetiva; 
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3- Melhorar a segurança dos medicamentos de alta-vigilância; 

4- Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e 

paciente correto; 

5- Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde; 

6- Reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrente de quedas. 

            O diagnóstico de enfermagem deve considerar as potencialidade e vulnerabilidades 

que o paciente apresenta, assim, ao interpretar os dados coletados, o enfermeiro deve 

identificar diagnósticos que favorece e norteia diretamente a implementação de algumas ações 

para a segurança do paciente. 

            A figura 2, a seguir, apresenta tais diagnósticos e sua relação com as MISP. 

  

[INÍCIO FIGURA 2 

 

FIM FIGURA 2] 

  

Relação entre o diagnóstico de enfermagem e o planejamento de enfermagem 

[SUBTÍTULO3]  

  

            Planejar é elaborar um plano ou um roteiro para se alcançar algo. O diagnóstico de 

enfermagem favorece diretamente o estabelecimento de resultados esperados, assim como, a 

seleção de intervenções. 

            Como isso acontece? 

Risco de 
Lesão por 
Pressão

Meta 6 

Reduzir o risco de 
danos ao paciente 

por lesão por 
pressão

Risco de 
quedas

Meta 6
Reduzir o risco de 
danos ao paceinte 

por quedas

Risco de 
infecção

Meta 5

Reduzir o risco de 
infecção 

relacionada a 
assistência à 

saúde
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            Um diagnóstico de enfermagem descrito conforme preconiza a NANDA-I, com foco 

no problema ou de risco, com seus elementos básico deve subsidiar o planejamento do 

enfermeiro.  

  

[INÍCIO FIGURA ou INFOGRÁFICO 3 

 

             

FIM FIGURA 3] 

  

            Para entender melhor, vamos pensar no seguinte diagnóstico:  

  

[INÍCIO BOX 1 

“Padrão respiratório ineficaz, caracterizado por alteração na profundidade respiratória, 

relacionado a dor”.  

FIM BOX 1] 

  

            Para selecionar a melhor intervenção, o enfermeiro deve considerar o fator 

relacionado: “dor”. Pois para obter o resultado “estado respiratório satisfatório” para este 

paciente, será necessário resolver o que está causando a desordem, no caso, a dor.  

Para avaliar se a intervenção foi eficaz, o enfermeiro deve observar a evolução dos 

sinais e sintomas, que neste caso específico, é a alteração na profundidade respiratória.  

Título do diagnóstico com 
foco no problema

Características 
definidoras

Fatores 
relacionados

Fornece subsídios 

para selecionar as 

intervenções de 

enfermagem 

Fornece subsídios 

para estabelecer 

resultados e para 

avaliação 
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            Assim, o diagnóstico de enfermagem constitui-se uma etapa de grande relevância para 

a eficácia das demais. Os elementos de um diagnóstico acurado deve nortear o planejamento 

e a avaliação no PE.   

FIM AULA 4] 
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FIM REFERÊNCIAS] 

  

AVALIAÇÃO 

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

Inserir descrição da avaliação aqui 

FIM AVALIAÇÃO] 
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FIM UNIDADE 3] 

 

 

UNIDADE 4  

[INÍCIO UNIDADE 4 

PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO EM ENFERMAGEM 

[TÍTULO] 

  

Nesta unidade serão apresentadas as etapas: planejamento, implementação e avaliação em 

enfermagem. No planejamento, será abordado o estabelecimento de resultados e a seleção de 

intervenções de enfermagem. Iremos discorrer sobre as estratégias para selecionar a melhor 

intervenção, com ênfase na Prática Baseada em Evidências (PBE), assim como, para elaborar 

uma prescrição simples e objetiva. Na avaliação de enfermagem, serão apresentados conceitos 

relevantes para ampliar a compreensão desta etapa pela equipe. Os objetivos desta unidade 

são os seguintes: a) desenvolver habilidade cognitiva para realizar o planejamento do cuidado 

em enfermagem, considerando o estabelecimento de resultados e a seleção da melhor 

intervenção, com base na Prática Baseada em Evidência (PBE); b) reconhecer a importância 

da avaliação constante das etapas do PE e seu registro. 

     

AULA 1 

[INÍCIO AULA 1 

PLANEJAMENTO: RESULTADOS DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Introdução ao planejamento do Processo de Enfermagem [SUBTÍTULO1] 

  

            Iniciaremos agora nossos estudos para maior compreensão da terceira etapa do 

Processo de Enfermagem (PE) – o planejamento.  

            Por quê fazer um planejamento em enfermagem?  

            Quando coletamos dados e identificamos diagnósticos de enfermagem no paciente, é 

necessário responsabilizar-se e comprometer-se com os melhores resultados possíveis para 

aquele paciente. Isto é o exercício legal da nossa profissão, é exercer a enfermagem.     

Assim, para solucionar problemas, atender necessidades, ou resolver diagnósticos de 

enfermagem, faz-se necessário desenvolver um plano, um planejamento.  
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Você certamente já fez algum planejamento em sua vida.  

Planejar uma viagem; uma festinha surpresa para um amigo; uma compra no 

supermercado; pagamento de boletos, ou até mesmo, planejar a roupa de ir trabalhar no dia 

seguinte, são ações que fazem parte do cotidiano. Todos nós fazemos algum tipo de 

planejamento.  

Planejamento é um processo em que se determina um conjunto integrado de ações e 

procedimentos para a consecução de um ou mais objetivos (AULETE DIGITAL, 2018). 

Assim, para se planejar é preciso ter objetivos bem definidos e, consequentemente, determinar 

ações necessárias para se alcançar tais objetivos ou metas. 

Na enfermagem, é essencial que haja um planejamento.  

O ponto de partida do planejamento em enfermagem é estabelecer os objetivos / metas 

/ resultados esperados.  

O que esperamos do nosso cuidado, diante de um determinado diagnóstico? 

Para melhor compreender, leia a tirinha a seguir. O texto da tirinha foi extraído do 

clássico livro infantil: “Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol, publicado pela 

primeira vez em 1865. 

  

[INÍCIO TIRINHA 1   

Alice: Poderia me dizer, por favor, qual caminho devo seguir? 

Gato: Isso depende bastante de onde você quer chegar. Para onde você quer ir? 

Alice: Não me importo com o lugar em que vou chegar. Quero ir para qualquer lugar.  

Gato: Então, para quem não se importa onde quer chegar, qualquer caminho serve.  

Ilustrações parecidas com as seguintes: 
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FIM TIRINHA 1] 

  

            O que podemos aprender com este trecho de um livro infantil? 

            Estabelecer metas, resultados esperados ou objetivos é algo importante? 

  

[INÍCIO PARA REFLETIR  

Você já pensou sobre o que você espera das suas ações diante de um problema / necessidade 

específicos de um paciente?  

 FIM PARA REFLETIR] 

  

            É necessário estabelecer resultados esperados para os diagnósticos que identificamos. 

Somente após estabelecer “o lugar” onde se quer chegar, é possível decidir “qual caminho 

seguir”.  Ou seja, após estabelecer resultados esperados, o enfermeiro deve decidir qual é a 

melhor intervenção para se alcançar os resultados já pré-estabelecidos. 

            O infográfico 1, a seguir, apresenta o resumo das ações que devem ocorrer no 

planejamento de enfermagem. 

 [INÍCIO INFOGRÁFICO 1 
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FIM INFOGRÁFICO 1] 

  

Resultados de enfermagem [SUBTÍTULO2] 

  

            Um resultado esperado em enfermagem é um estado, comportamento ou percepção de 

um paciente, possível de ser mensurado ao longo da implementação de uma ou mais 

intervenções de enfermagem (MOORHEAD; et al., 2016). 

            Os resultados de enfermagem podem ter como sinônimos os termos: metas, objetivos 

ou resultados esperados. Neste momento, o enfermeiro estabelece uma meta, um objetivo, ou 

um resultado para o seu “cuidado” diante de um diagnóstico específico apresentado pelo 

paciente. 

            Tais resultados devem ser passíveis de mensuração e podem, inclusive, funcionar 

como indicadores para o cuidado em enfermagem. 

            Para entender melhor, veja o exemplo, a seguir.  

  

[INÍCIO BOX 1 

Diagnóstico de Enfermagem  Padrão respiratório ineficaz, caracterizado por alteração na 

profundidade respiratória, relacionado a dor. 

Resultado de Enfermagem  Estado respiratório satisfatório 

FIM BOX 1] 

Determinação 
de Resultados 

Esperados

Seleção de 
Intervenções

Planejamento
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            O resultado de enfermagem “estado respiratório satisfatório” deve ser passível de 

mensuração. Ou seja, a profundidade respiratória apresentada pelo paciente pode funcionar 

como um “indicador” e guiar a avaliação – última etapa do Processo de Enfermagem. A 

profundidade respiratória pode melhorar, piorar ou manter-se da mesma forma e depende, 

diretamente, da intervenção selecionada.  

            Vale destacar, mais uma vez, que as etapas do PE acontecem à beira leito, muitas vezes 

de forma simultânea e interligadas. 

            A Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), sugere a utilização de escalas 

do tipo Linkert para mensurar os indicadores dos resultados de enfermagem. 

  

[INÍCIO PARA SABER MAIS 

Caso você tenha interesse em aprofundar-se no uso das classificação dos Resultados de 

Enfermagem da NOC, faça o curso: módulo III. Acesse também: 

https://nursing.uiowa.edu/cncce/nursing-outcomes-classification-overview 

FIM PARA SABER MAIS] 

 

FIM AULA 1] 

  

AULA 2 

[INÍCIO AULA 2 

PLANEJAMENTO: INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Intervenções de enfermagem: conceitos e definições [SUBTÍTULO1] 

 

 Olá caro colega! 

 Após ampliar a compreensão sobre um “resultado de enfermagem”, vamos prosseguir 

com nossos estudos sobre o Processo de Enfermagem (PE).  

 No planejamento, terceira etapa do PE, além de estabelecer um “resultado esperado” 

ou até mesmo uma “meta” para a nossa assistência, precisamos definir “qual caminho” seguir.  

 Assim, vamos relembrar o trecho do livro “Alice no país das maravilhas”. 

[INÍCIO TIRINHA 1   

Alice: Poderia me dizer, por favor, qual caminho devo seguir? 

https://nursing.uiowa.edu/cncce/nursing-outcomes-classification-overview
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Gato: Isso depende bastante de onde você quer chegar. Para onde você quer ir? 

Alice: Não me importo com o lugar em que vou chegar. Quero ir para qualquer lugar.  

Gato: Então, para quem não se importa onde quer chegar, qualquer caminho serve.  

Ilustrações parecidas com as seguintes: 

 

FIM TIRINHA 1] 

 

 A intervenção de enfermagem é, então, “o caminho” que o enfermeiro deve selecionar 

para alcançar os resultados esperados pré-estabelecidos.  

 Podemos definir, então, a intervenção de enfermagem como:  

 

 

 

 

  

A Nursing Interventions Classification (NIC) ou Classificação das Intervenções de 

Enfermagem, classificam as intervenções segundo a sua finalidade; tipo de cuidado e 

dependência em relação à outros profissionais. 

De acordo com a finalidade de uma intervenção, ela pode ser: 

1) Curativa ou de tratamento → objetiva alcançar resultados para os diagnósticos de 

enfermagem do tipo: “com foco no problema” e “síndromes”.  

Qualquer tratamento, com base no julgamento e no 

conhecimento clínico, realizado por um enfermeiro – 

equipe de enfermagem – para melhorar os resultados do 

paciente” 

 (BULECHEK, et al., 2016). 
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2) Preventiva → objetiva alcançar resultados para os diagnósticos de enfermagem do 

tipo: “risco”.  

3) De Promoção da saúde → objetiva manter resultados para os diagnósticos de 

enfermagem do tipo: “promoção da saúde”.  

  

 Quanto ao tipo de cuidado, pode-se classificar em: 

 

Raciocínío terapêutico e prática baseada em evidências [SUBTÍTULO2] 

  

  

Desenvolvimento da Aula 2 aqui 

FIM AULA 2] 

  

AULA 3 

[INÍCIO AULA 3 

IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO EM ENFERMAGEM [TÍTULO] 

  

Implementação dos cuidados de enfermagem [SUBTÍTULO1] 

 

Avaliação e evolução de enfermagem [SUBTÍTULO2] 

 

Desenvolvimento da Aula 3 aqui 

FIM AULA 3] 

  

AULA 4 

[INÍCIO AULA 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PROCESSO DE ENFERMAGEM  [TÍTULO] 

 

Potencialidades e desafios da Processo de Enfermagem [SUBTÍTULO1] 
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Registro do Processo de Enfermagem e uso de classificações padronizadas 

[SUBTÍTULO2] 

 

FIM AULA 4] 

  

REFERÊNCIAS [Neste tópico você apresentará as referências teóricas utilizadas na 

construção de cada unidade]. 

[INÍCIO REFERÊNCIAS 

Referências aqui 

FIM REFERÊNCIAS] 

  

AVALIAÇÃO 

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

Inserir descrição da avaliação aqui 

FIM AVALIAÇÃO] 

  

  

FIM UNIDADE 4] 

 

 

  

 

[INÍCIO FIGURA 

Figura ou descrição aqui 

FIM FIGURA] 

  

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

Descrição do infográfico aqui 

FIM INFOGRÁFICO] 

  

[INÍCIO GRÁFICO 
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Descrição ou imagem do gráfico aqui 

FIM GRÁFICO] 

  

[INÍCIO BOX 

Descrição aqui 

FIM BOX] 

  

[INÍCIO ANIMAÇÃO 

Descrição da animação aqui 

FIM ANIMAÇÃO] 

  

[INÍCIO JOGO 

Descrição do jogo aqui 

FIM JOGO] 

  

  

  

[INÍCIO ATENÇÃO 

Atenção! 

Descrição aqui 

FIM ATENÇÃO] 

  

[INÍCIO SAIBA MAIS 

Saiba mais! 

Descrição aqui 

FIM SAIBA MAIS] 

  

[INÍCIO PARA REFLETIR 

Para refletir! 

Descrição aqui 
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FIM PARA REFLETIR] 

  

[INÍCIO VOCÊ SABIA 

Você sabia! 

Descrição aqui 

FIM VOCÊ SABIA] 
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1. MÓDULO III 

1.1. Imagem ícone do módulo  

[INÍCIO IMAGEM ÍCONE 

Imagem sugestiva apenas. 

 

FIM IMAGEM ÍCONE] 

1.2. Título do módulo  

[INÍCIO TÍTULO DO MÓDULO 

AS NOVAS REGRAS DO REGISTRO DE ENFERMAGEM 

FIM TÍTULO DO MÓDULO] 

1.3. Nome do (s) conteudista (s)  

[INÍCIO NOME(S) DO(S) CONTEUDISTA(S) 
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Weide Dayane Marques Nascimento; 

Eliseu da Costa Campos; 

Aldenora Laisa Paiva de Carvalho Cordeiro 

Thaís Santos Guerra Stacciarini 

FIM NOME(S) DO(S) CONTEUDISTA] 

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

2.1. Resumo  

[INÍCIO RESUMO 

Neste módulo, serão discutidas as atualizações referentes ao registro de enfermagem. Além 

disso, abordará as classificações de enfermagem e a ferramenta da Prática Baseada em 

Evidências para o alcance da autonomia, valorização e satisfação, colaborando com a 

excelência profissional. Serão demonstrado modelos de anotação e evolução de enfermagem 

para que saiba na pratica a diferença. 

FIM RESUMO] 

2.2. Carga Horária  

[INÍCIO CARGA HORÁRIA 

30 horas. 

FIM CARGA HORÁRIA] 

2.3. Boas-vindas  

[INÍCIO BOAS VINDAS 

Seja bem vindo! 

Vamos navegar no mundo da escrita de enfermagem. Algo tão essencial para nossa profissão, 

pois está presente em tudo que fazemos.  

Somente com o registro de enfermagem se confirma o que foi feito. Então, precisamos fazê-

lo direito! 

Venha comigo ... descobrir as novidades.  

Fique por dentro!  

FIM BOAS VINDAS] 

3. PLANEJAMENTO DO MÓDULO 

3.1. Ementa  

[INÍCIO EMENTA 

Este módulo proporcionará ao enfermeiro o aperfeiçoamento de habilidades cognitivas, 

interpessoais e éticas para o registro de enfermagem; o conhecimento das classificações de 
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enfermagem e da ferramenta da Prática Baseada em Evidências para o alcance da autonomia, 

valorização e satisfação, bem como da excelência profissional. 

FIM EMENTA] 

 Público alvo  

[INÍCIO PÚBLICO ALVO 

Enfermeiros, técnicos de enfermagem, acadêmicos e outros alunos ou estudiosos do tema. 

FIM PÚBLICO ALVO] 

1.1.Objetivos 

3.3.1 – Geral  

[INÍCIO OBJETIVO GERAL DO MÓDULO 

Compreender a importância de um registro de enfermagem completo e adequado, conforme 

as normas. 

FIM OBJETIVO GERAL DO MÓDULO] 

         3.3.2 – Específicos  

[INÍCIO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO 

➢ Reconhecer a importância do registro sistemático e científico de Enfermagem. 

➢ Reconhecer a importância do uso das Classificações de Enfermagem para uma 

linguagem profissional unificada. 

➢ Resgatar o registro de enfermagem dentro das etapas do Processo de Enfermagem, 

fortalecendo as habilidades para uma prática baseados em evidência. 

➢ Motivar o enfermeiro para o exercício da profissão e execução do Processo de 

Enfermagem 

FIM OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MÓDULO] 

 

1.2. Conteúdo  

 [INÍCIO CONTEÚDO 

UNIDADE 1: REGISTRO DE ENFERMAGEM  

Aula 1: Por que registrar? 

• Importância da comunicação escrita na prática de enfermagem 

• Prontuário do paciente/cliente 

• Prontuário eletrônico  

• Aspectos éticos e legais dos registros de enfermagem 

Aula 2: Anotação e evolução de enfermagem 
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• Para quem é importante as anotações de enfermagem? 

• Qual a diferença entre anotação e evolução de enfermagem? 

• Tipos de relatórios de enfermagem: você conhece? 

Aula 3: O registro científico e sistemático  

• Critérios de uma anotação em enfermagem 

• Modelos de anotações de enfermagem 

• Recomendações gerais para anotação em enfermagem: reforçando 

• Afinal o que mudou nas novas regras de registro de enfermagem? 

Avaliação 

 

UNIDADE 2: REGISTRO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM  

Aula 1: Terminologias e taxonomias de enfermagem 

• O que são terminologias?  

• Quais são os principais termos da área? 

• Taxonomias e sistemas de classificação 

• Tipos de classificações 

• Importância das classificações de enfermagem?   

• O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE): para que serve? 

Aula 2: CIPE: Classificação Internacional de Enfermagem 

• CIPE: conceitos 

• Evolução da CIPE 

• Programa CIPE 

• Padronização das Ações CIPE 

Aula 3: NANDA-I, NIC E NOC: APLICAÇÃO E REGISTRO 

• NANDA-I – Classificação de diagnósticos de enfermagem  

• NIC – Classificação de intervenções de enfermagem  

• NOC – Classificação de resultados de enfermagem  

Avaliação 

 

Unidade 3: REGISTRAR É EVIDÊNCIA CIENTIFICA 

Aula 1: No processo de enfermagem (PE) o que devo registrar? 

• Etapas do PE e o registro 
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• Prescrição de enfermagem e a relação multiprofissional 

• Quais as Diretrizes da Prescrição de Enfermagem? 

• Quais os Tipos de prescrição de enfermagem 

Aula 2: Tipos de evolução de enfermagem 

• Para que serve a evolução? 

• Tipos de evolução 

• Evolução frente aos diagnósticos  

Aula 3: Trabalho em equipe  

Avaliação 

 

Unidade 4: ENFERMAGEM SEM FRONTEIRAS 

Aula 1: Enfermagem na prática: depoimentos internacionais 

• Atuação pratica da enfermagem 

• Campos de atuação da enfermagem 

• Profissionais bem-sucedidos 

Aula 2: Motivacional 

• Vídeo motivacional  

 

Avaliação do Curso 

 

FIM CONTEÚDO] 

 

1.3. Metodologia  

 [INÍCIO METODOLOGIA 

O curso é oferecido sob a forma de educação à distância, autoinstrucional, sendo mediado por 

material didático eletrônico, objetos de aprendizagem e por atividades de correção 

automatizada com feedback aos participantes. 

FIM METODOLOGIA] 

3.5 Recursos  

[INÍCIO RECURSOS 
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Os objetos de aprendizagem / recursos utilizados serão os seguintes: vídeos, simulação 

imagens, infográficos, história em quadrinhos, jogos, texto interativo, glossário, bem como 

questionários. 

FIM RECURSOS] 

3.6 Avaliação  

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, realizada por meio de questionários pré e pós-teste compostos por 

questões de múltipla escolha com quatro alternativas, em que apenas uma alternativa é a 

correta; e desempenho em jogo simulado ao final do módulo. 

FIM AVALIAÇÃO] 

 

 

 

2. PRÉ-TESTE [Falta inserir o feedback]. 

 

[INÍCIO PRÉ-TESTE 

1- Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F), nas questões abaixo, referente a anotação de enfermagem.  

A anotação de enfermagem é:  

(  ) fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

(  ) fonte de informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência. 

(  ) um respaldo legal para o profissional 

(  ) um exigência legal para o exercício da profissão 

Qual alternativa correta? 

a) V, V, V e F 

b) V, V, V e V [correto] 

c) V, V, F e F 

d) F, V, F e F 

 

2- Assinale a alternativa verdadeira sobre “ prontuário”. 

a) Documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens 

registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente 

e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, devendo ser guardado 

por 20 anos. [correto] 
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b) Composto por um conjunto de documentos, independentes, onde se registra os cuidados 

prestados aos clientes atendidos, bem como as pendências administrativas e outros 

problemas da unidade. Recomenda-se que seja guardado por 10 anos. 

c) No prontuário, não devem ser registrados relatórios específicos de cada categoria 

profissional.  

d) O processo de enfermagem não integra o prontuário, sendo uma documentação a parte. 

 

 

3- Qual alternativa não se refere a uma vantagem do prontuário eletrônico? 

a) Redução do espaço de armazenamento de grandes quantidades de informações. 

b) Facilidade na apresentação e pesquisa da informação. 

c) Facilidade no agrupamento de dados, inclusão, consulta e alteração das informações. 

d) Pouco investimento e facilidade no manuseio [incorreta] 

 

4- É responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem: 

a) Registrar, no prontuário, informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de 

forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. [correto] 

b) Registrar informações parciais sobre a assistência prestada, quando for necessário. 

c) Registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, somente em situações de 

urgência. 

d) Registrar as informações inerentes ao processo de cuidar, mediante identificação do 

profissional com, pelo menos, o nome completo. 

 

5- Sobre a anotação de enfermagem, assinale a alternativa correta? 

a) Comunicação escrita dos fatos essenciais, de modo a manter uma história contínua dos 

acontecimentos durante um período de tempo em que o cliente seja assistido pela equipe 

de enfermagem. [correto] 

b) Privativo do enfermeiro  

c) Privativo do técnico de enfermagem. 

d) Uma das etapas do processo de enfermagem 

 

6- Sobre a evolução de enfermagem, assinale a alternativa correta? 
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a) Registra uma observação, sem preocupação com a reflexão e análise dos dados. 

b) Privativo do enfermeiro [correto] 

c) Pode ser feita por qualquer um dos componentes da equipe de enfermagem. 

d) Contém dados brutos e pontuais. 

 

7- Quais são as diretrizes para a qualidade da documentação? 

a) precisão; concisão; eficácia; atualização [correta] 

b) confidencialidade; concisão; parcialidade 

c) universal; organizada; confidencial  

d) pública; precisa; concisa. 

 

8- Sobre as recomendações gerais para anotação em enfermagem, assinale a alternativa 

correta. 

a) A identificação do profissional poderá vir ao final de suas anotações do plantão, desde 

que ele seja o único a ter prestado os cuidados com o cliente. 

b) Não precisa conter observações efetuadas e cuidados prestados, quando já padronizados 

ou de rotina. 

c) Pode conter termos que denotem generalizações como: bem , mal, bom, regular, comum, 

normal, muito, pouco, postura incorreta etc. 

d) Recomendado o uso de terminologias técnicas para registrar um sintoma ou sinal referido 

pelo paciente. Exemplo: Cliente diz “dor ao urinar” e registra-se disúria. [correto] 

 

9- Sobre as recomendações para anotação em enfermagem sobre medicamentos, assinale a 

alternativa incorreta. 

a) Além de checar a prescrição médica, deve-se, obrigatoriamente, anotar a via e o local 

onde o medicamento foi administrado. 

b) É obrigatório o uso do carimbo logo após a anotação sobre o medicamento. 

c) Somente checar o horário do medicamento, quando administrado, na prescrição médica, 

cumpre os requisitos legais de validação de um documento. [incorreta] 

d) Os horários dos medicamentos “bolados”, ou seja, não administrados, deverão ser 

justificados no relatório de enfermagem, obrigatoriamente. 
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10- A enfermagem conta com alguns sistemas de classificação cujo desenvolvimento está 

relacionado a alguma fase do processo de enfermagem. Qual alternativa, abaixo, não retrata 

um benefício do desenvolvimento de sistemas de classificação em enfermagem relacionados 

à assistência? 

a) Melhoria da comunicação e da qualidade das documentações. 

b) Visibilidade às ações de enfermagem.  

c) Desenvolvimento de registros eletrônicos. 

d) Facilita a interligação com diagnósticos médicos [incorreta] 

 

11- A enfermagem conta com alguns sistemas de classificação cujo desenvolvimento está 

relacionado a alguma fase do processo de enfermagem. Qual alternativa, abaixo, não retrata 

um sistema de classificação em enfermagem? 

a) North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA-I)  

b) Nursing Outcomes Classification (NOC) 

c) Código Internacional de Doenças [incorreta] 

d) Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE)  

 

12- A taxonomia da NANDA-I está organizada, hierarquicamente, em: 

a) domínio; classe e diagnóstico[correta] 

b) diagnóstico; domínio e intervenção 

c) diagnóstico e domínio 

d) domínio e classe 

 

13- Os elementos dos diagnósticos da NANDA-I real estão apresentados da seguinte forma: 

a) Identificação/Título; Definição de Diagnóstico; Características Definidoras e Fatores 

Relacionados. [Correto] 

b) Nome do Diagnóstico; Problema Relacionado e Resultados Esperados. 

c) Identificação; Definição de Diagnóstico e Problema Relacionado. 

d) Definição do Diagnóstico; Características Definidoras e Resultados Esperados. 

 

14- Assinale a alternativa incorreta, sobre a prescrição de enfermagem: 

a) As intervenções da prescrição de enfermagem podem ser: dependentes; interdependentes; 

independente. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE  

169  

b) A prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro. A equipe de enfermagem pode 

opinar com relação aos cuidados prescritos, aplicabilidade, dificuldades encontradas para 

efetivar os cuidados prescritos, além de sugerir modificações; 

c) As prescrições que não necessitarem de horário fixo para execução, podem ser 

recomendadas por período: manhã (M ); tarde (T); noite (N); 

d) A implementação da prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro. [incorreta] 

 

15- Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F), nas questões abaixo, referente a evolução de enfermagem.  

(  ) A Evolução de Enfermagem consiste na análise diária das respostas do paciente frente às 

intervenções de Enfermagem, em função de resultados atingidos. As respostas do 

paciente são expressas diante de cada diagnóstico.  

(  )  Através da Evolução de Enfermagem, evidenciam-se os efeitos, as repercussões e os 

benefícios dos cuidados prestados em relação a determinados parâmetros 

preestabelecidos, possibilitando indicar a suspensão, modificação ou manutenção da 

Prescrição de Enfermagem anterior. 

(  )  É um importante instrumento para o Enfermeiro saber se realmente a assistência prestada 

ao cliente está sendo eficaz ou ideal. Este é o momento no qual ocorre à avaliação 

propriamente dita deste cliente 

(  )  É uma comunicação escrita dos fatos essenciais, de modo a manter uma história contínua 

dos acontecimentos durante um período de tempo em que o cliente seja assistido pela 

equipe de enfermagem. 

Qual alternativa correta? 

a) V, V, V e F 

b) V, V, V e V (correto) 

c) V, V, F e F 

d) F, V, F e F 

FIM PRÉ-TESTE] 

 

3. PÓS-TESTE  

[INÍCIO PÓS-TESTE 

3- Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F), nas questões abaixo, referente a anotação de enfermagem.  

A anotação de enfermagem é:  
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(  ) fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

(  ) fonte de informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência. 

(  ) um respaldo legal para o profissional 

(  ) um exigência legal para o exercício da profissão 

Qual alternativa correta? 

e) V, V, V e F 

f) V, V, V e V [correto] 

g) V, V, F e F 

h) F, V, F e F 

 

4- Assinale a alternativa verdadeira sobre “ prontuário”. 

e) Documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens 

registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente 

e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, devendo ser guardado 

por 20 anos. [correto] 

f) Composto por um conjunto de documentos, independentes, onde se registra os cuidados 

prestados aos clientes atendidos, bem como as pendências administrativas e outros 

problemas da unidade. Recomenda-se que seja guardado por 10 anos. 

g) No prontuário, não devem ser registrados relatórios específicos de cada categoria 

profissional.  

h) O processo de enfermagem não integra o prontuário, sendo uma documentação a parte. 

 

3- Qual alternativa não se refere a uma vantagem do prontuário eletrônico? 

e) Redução do espaço de armazenamento de grandes quantidades de informações. 

f) Facilidade na apresentação e pesquisa da informação. 

g) Facilidade no agrupamento de dados, inclusão, consulta e alteração das informações. 

h) Pouco investimento e facilidade no manuseio [incorreta] 

 

4- É responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem: 

e) Registrar, no prontuário, informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de 

forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. [correto] 

f) Registrar informações parciais sobre a assistência prestada, quando for necessário. 
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g) Registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, somente em situações de 

urgência. 

h) Registrar as informações inerentes ao processo de cuidar, mediante identificação do 

profissional com, pelo menos, o nome completo. 

 

5- Sobre a anotação de enfermagem, assinale a alternativa correta? 

e) Comunicação escrita dos fatos essenciais, de modo a manter uma história contínua dos 

acontecimentos durante um período de tempo em que o cliente seja assistido pela equipe 

de enfermagem. [correto] 

f) Privativo do enfermeiro  

g) Privativo do técnico de enfermagem. 

h) Uma das etapas do processo de enfermagem 

 

6- Sobre a evolução de enfermagem, assinale a alternativa correta? 

e) Registra uma observação, sem preocupação com a reflexão e análise dos dados. 

f) Privativo do enfermeiro [correto] 

g) Pode ser feita por qualquer um dos componentes da equipe de enfermagem. 

h) Contém dados brutos e pontuais. 

 

7- Quais são as diretrizes para a qualidade da documentação? 

e) precisão; concisão; eficácia; atualização [correta] 

f) confidencialidade; concisão; parcialidade 

g) universal; organizada; confidencial  

h) pública; precisa; concisa. 

 

8- Sobre as recomendações gerais para anotação em enfermagem, assinale a alternativa 

correta. 

e) A identificação do profissional poderá vir ao final de suas anotações do plantão, desde 

que ele seja o único a ter prestado os cuidados com o cliente. 

f) Não precisa conter observações efetuadas e cuidados prestados, quando já padronizados 

ou de rotina. 

g) Pode conter termos que denotem generalizações como: bem , mal, bom, regular, comum, 

normal, muito, pouco, postura incorreta etc. 
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h) Recomendado o uso de terminologias técnicas para registrar um sintoma ou sinal referido 

pelo paciente. Exemplo: Cliente diz “dor ao urinar” e registra-se disúria. [correto] 

 

9- Sobre as recomendações para anotação em enfermagem sobre medicamentos, assinale a 

alternativa incorreta. 

e) Além de checar a prescrição médica, deve-se, obrigatoriamente, anotar a via e o local 

onde o medicamento foi administrado. 

f) É obrigatório o uso do carimbo logo após a anotação sobre o medicamento. 

g) Somente checar o horário do medicamento, quando administrado, na prescrição médica, 

cumpre os requisitos legais de validação de um documento. [incorreta] 

h) Os horários dos medicamentos “bolados”, ou seja, não administrados, deverão ser 

justificados no relatório de enfermagem, obrigatoriamente. 

 

10- A enfermagem conta com alguns sistemas de classificação cujo desenvolvimento está 

relacionado a alguma fase do processo de enfermagem. Qual alternativa, abaixo, não retrata 

um benefício do desenvolvimento de sistemas de classificação em enfermagem relacionados 

à assistência? 

e) Melhoria da comunicação e da qualidade das documentações. 

f) Visibilidade às ações de enfermagem.  

g) Desenvolvimento de registros eletrônicos. 

h) Facilita a interligação com diagnósticos médicos [incorreta] 

 

11- A enfermagem conta com alguns sistemas de classificação cujo desenvolvimento está 

relacionado a alguma fase do processo de enfermagem. Qual alternativa, abaixo, não retrata 

um sistema de classificação em enfermagem? 

e) North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA-I)  

f) Nursing Outcomes Classification (NOC) 

g) Código Internacional de Doenças [incorreta] 

h) Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE)  

 

12- A taxonomia da NANDA-I está organizada, hierarquicamente, em: 

e) domínio; classe e diagnóstico[correta] 

f) diagnóstico; domínio e intervenção 
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g) diagnóstico e domínio 

h) domínio e classe 

 

13- Os elementos dos diagnósticos da NANDA-I real estão apresentados da seguinte forma: 

e) Identificação/Título; Definição de Diagnóstico; Características Definidoras e Fatores 

Relacionados. [Correto] 

f) Nome do Diagnóstico; Problema Relacionado e Resultados Esperados. 

g) Identificação; Definição de Diagnóstico e Problema Relacionado. 

h) Definição do Diagnóstico; Características Definidoras e Resultados Esperados. 

 

14- Assinale a alternativa incorreta, sobre a prescrição de enfermagem: 

e) As intervenções da prescrição de enfermagem podem ser: dependentes; interdependentes; 

independente. 

f) A prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro. A equipe de enfermagem pode 

opinar com relação aos cuidados prescritos, aplicabilidade, dificuldades encontradas para 

efetivar os cuidados prescritos, além de sugerir modificações; 

g) As prescrições que não necessitarem de horário fixo para execução, podem ser 

recomendadas por período: manhã (M ); tarde (T); noite (N); 

h) A implementação da prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro. [incorreta] 

 

15- Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F), nas questões abaixo, referente a evolução de enfermagem.  

(  ) A Evolução de Enfermagem consiste na análise diária das respostas do paciente frente às 

intervenções de Enfermagem, em função de resultados atingidos. As respostas do 

paciente são expressas diante de cada diagnóstico.  

(  )  Através da Evolução de Enfermagem, evidenciam-se os efeitos, as repercussões e os 

benefícios dos cuidados prestados em relação a determinados parâmetros 

preestabelecidos, possibilitando indicar a suspensão, modificação ou manutenção da 

Prescrição de Enfermagem anterior. 

(  )  É um importante instrumento para o Enfermeiro saber se realmente a assistência prestada 

ao cliente está sendo eficaz ou ideal. Este é o momento no qual ocorre à avaliação 

propriamente dita deste cliente 
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(  )  É uma comunicação escrita dos fatos essenciais, de modo a manter uma história contínua 

dos acontecimentos durante um período de tempo em que o cliente seja assistido pela 

equipe de enfermagem. 

Qual alternativa correta? 

e) V, V, V e F 

f) V, V, V e V (correto) 

g) V, V, F e F 

h) F, V, F e F 

FIM PÓS-TESTE] 

 

 

 

 

 

 

4. SITUAÇÃO PROBLEMA  

[INÍCIO SITUAÇÃO PROBLEMA 

VIDEO AUDIO 

Construir um filme, similar ao trailer do 

filme “O Julgamento – Lançamento” 

(https://youtu.be/gGqd7Pd1JWM).  

O cenário, contexto, estilo dos personagens, 

estilo musical etc devem ser parecidos com o 

filme citado. 

 

 

Iniciar com o diretor do hospital ligando para 

o advogado da instituição para fazer uma 

defesa. 

 

Advogado estará no escritório. 

E o diretor estará ligando de dentro do 

hospital. 

“Tefone tocando”: Trim...trim... 

Advogado: Alô! 

Diretor: Aqui está um despacho de 

nomeação para que você represente Sofia 

Martins Luz no caso do paciente de 74 anos 

que foi a óbito há 3 anos no Pronto Socorro. 

A família acusa a equipe de enfermagem de 

https://youtu.be/gGqd7Pd1JWM
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 causar uma lesão por pressão no paciente e 

como consequência teve uma complicação e 

acabou evoluindo para infecção 

generalizada e óbito. 

Advogado: Ok, verei o que posso fazer para 

que a instituição não sofra as consequências 

também. 

Cenário: Em um escritório, com ambiente 

neutro. 

 

Mostra o advogado conversando com a 

enfermeira Sofia Martins Luz (nome fictício) 

envolvida no caso. 

 

  

 

Advogado: Fizeram uma oferta, se você se 

declarar como culpada, pagará apenas uma 

indenização à família e talvez não perca a 

carteirinha do COREN. Posso fazer com que 

você não seja presa.  

Enfermeira: Eu tenho que dizer que sou 

culpada? 

Advogado: Sim, tem. Assim, o processo 

não vai adiante. 

Enfermeira: De forma nenhuma vou me 

declarar assim, porque não sou culpada. 

Advogado: Como você poderia afirmar se 

não se lembra? O fato não é recente. 

Cenário: Ambiente doméstico, num jardim 

com muito verde.  

Sentados conversa a enfermeira Sofia e sua 

irmã.  

Enfermeira (Chorando): Estão me 

acusando de homicídio culposo.  

Irmã: Como assim? Como pode isso, logo 

você. 

Enfermeira: Querem que eu pague uma 

indenização para a família, nunca mais 

poderei exercer minha profissão e ainda 

corro risco de ser presa. Logo eu que gosto 

de tudo muito correto. 

Irmã: Não... isso não pode ser sério, vão 

investigar e descobrir a verdade. Tenho 

certeza que você não foi culpada, afinal 
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você sempre faz tudo pelo paciente. Já vi 

como você trabalha e leva tudo muito a 

sério, tudo impecável. 

Enfermeira: A família acha que fui culpada 

de infecção generaliza que levou a morte do 

paciente. Acham que por falta de cuidado da 

minha parte houve uma lesão por pressão 

que se abriu e complicou. Mas não foi assim 

que aconteceu. 

 

 

 

Cenário: Dentro do corredor do hospital, 

técnicos de enfermagem conversando. 

 

Técnico de enfermagem 1: Você viu o caso 

da enfermeira Sofia? 

Técnico de enfermagem 2: Sim, fiquei 

sabendo, achei um absurdo a acusação, pois 

nunca viu uma pessoa tão competente como 

ela. Não tem fundamento aquele fato. 

Técnico de enfermagem 1: Sim, na 

verdade lembro do caso, eu também cuidei 

desse paciente na época. E lembro que a 

Enfermeira Sofia fez todo o processo de 

enfermagem, ela fez uma avaliação 

detalhada, prescrição de enfermeira e tudo 

mais. E nós seguimos ao pé da letra a 

prescrição, sempre seguimos, pois ela cobra 

e confere.  Então, se o paciente foi a óbito 

foi por outras fatalidades, não por 

negligência dela. 

Cenário: Novo ambiente, alguma área 

agradável, bonita do hospital, onde terá um 

médico falando como em um depoimento. 

Médico: Não tenho dúvida que houve um 

equívoco dessa acusação, pois a enfermeira 

Sofia era muito boa dentro de suas 
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competências, além disso, o que houve foi 

uma fatalidade e não imprudência ou 

negligencia, pois o paciente era idoso, com 

hemiparesia, diabético, hipertenso e estava 

muito debilitado, eram muitos os agravos, 

como a diarreia intensa e infecciosa, sinais 

de infecção renal; além disso, já tinha 

chegado com o tecido prejudicado e com 

sinais flogisticos, apresentado difícil 

cicatrização, além do mais a LPP era 

próxima a região anal, quase inevitável a 

contaminação, pois fugia ao controle da 

equipe de enfermagem. Apesar disso, a 

causa do óbito não foi culpa da LPP 

infectada, mas de outros agravos que o 

paciente apresentava, não tinha bom 

prognóstico.  

 

Cenário: Um tribunal, onde o advogado 

estará fazendo a defesa do caso no tribunal,  

 

 

Orador: Todos de pé. 

Procurador: Baseado em nossas análises, o 

Estado está pedindo: danos morais e 

estéticos pela úlcera por pressão ou escaras 

de decúbito, caracterizado pela omissão da 

equipe e negligência no tratamento do 

paciente; além de exigir suspensão da 

carteirinha do COREN e prisão por 

homicídio culposo, pois houve agravo ao 

paciente levando ao óbito. 

 

Cenário: Numa cafeteria elegante, sentados 

o advogado conversa com a enfermeira. 

 

Enfermeira: Preciso que saiba que sempre 

avalio cuidadosamente meus pacientes e 

faço uma prescrição de cuidados. Além 
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disso, tenho uma equipe de enfermagem 

muito boa que segue minhas prescrições; 

portanto, tenho certeza que fiz tudo 

conforme deveria ser, porque zelo pela vida, 

o cuidar é o que faço e amo e, por isso, 

minha profissão é meu bem supremo. Eu já 

até podia me aposentar, mas exatamente 

porque amo o que faço é que continuo 

fazendo com valor e honra. 

Cenário: No escritório do ouvidor do 

hospital, mostra a família (duas filhas mais 

de 35 anos e um filho de 45) sentados falando 

e chorando.   

Filha do paciente: (em lágrimas) Eu sei que 

internamos meu pai sem nenhuma lesão e 

que no dia seguinte estava com um grande 

“machucado”. Foi internado por um motivo, 

apenas uma diarreia e febre, porém acabou 

tendo uma lesão sacral que estava 

contaminada com a mesma bactéria e por 

isso complicou e causou infecção 

generalizada, o que levou a morte.  

“Como superar isso? Profissionais que não 

sabem cuidar? Negligentes? Queremos 

justiça!” 

 

Cenário: retoma cena do tribunal. Advogado 

defendendo a enfermeira no tribunal, falando 

ao júri. 

Advogado: Vocês fazem parte de um 

sistema de justiça que afirma a vida como 

inerentemente valiosa, um bem de Deus...e 

o que não sabiam é que não podemos 

condenar alguém que fez tudo que podia 

diante da situação do paciente, não teve 

culpa pela fatalidade ocorrida e não merece 

ser condenada por isso. Portanto, peço que 

escolham bem, escolha manter a profissão, 

que a vida de alguém que detém do 
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conhecimento e da prática do cuidar...essa 

enfermeira tudo que fez foi cuidar...”  

Música e imagem de suspense....em seguida, 

encerra e depois de 1 min aparece uma voz 

dizendo: 

Saiba como de fato esse paciente chegou no 

hospital e como foi a abordagem da 

enfermeira Sofia. Será se houve negligência 

por parte da equipe de enfermagem? Será se 

realmente registraram tudo que fizeram? 

Vamos acompanhar os fatos a seguir! 

  

FIM SITUAÇÃO PROBLEMA] 

5. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO  

6. GLOSSÁRIO 

[INÍCIO GLOSSÁRIO 

Inserir Glossário aqui 

FIM GLOSSÁRIO] 

7. BIBLIOTECA   

[INÍCIO BIBLIOTECA 

Inserir Biblioteca  aqui 

FIM BIBLIOTECA] 

UNIDADE 1  

[INÍCIO UNIDADE 1 

REGISTRO DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

 

Nesta unidade serão resgatados alguns conceitos sobre o registro de enfermagem, bem como 

sua importância para a profissão. Para tanto, será apresentado o prontuário do cliente e os 

aspectos legais frente as anotações da área da saúde, com ênfase para enfermagem. Como 

exemplo será discutido o registro de enfermagem do caso situação problema apresentado. 

 

AULA 1 

[INÍCIO AULA 1 

POR QUE REGISTRAR? [TÍTULO] 
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Importância da comunicação escrita na prática de enfermagem [SUBTÍTULO] 

 

 

 

 

 

 

 

Os registros efetuados pela equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar 

de enfermagem) têm a finalidade essencial de fornecer informações sobre a assistência 

prestada, assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir a 

continuidade das informações nas 24 horas, condição indispensável para a compreensão do 

paciente de modo global. 

Os registros refletem todo empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, 

valorizando, assim, suas ações. 

A comunicação, entre outras habilidades, é um dos instrumentos básicos da 

profissão preconizados por Horta (1970), que os conceituou como conhecimentos e 

habilidades, sem os quais os enfermeiros não poderiam produzir um trabalho eficiente e se 

desenvolverem profissionalmente, a fim de contribuir para Enfermagem Cientifica (ITO, 

2011). 

Por isso, exige-se maior habilidade na comunicação escrita e maior conhecimento 

da linguagem, pois é preciso realizar registros objetivos de dados não numéricos (ITO, 2011). 

Sabemos que o registro escrito retrata a qualidade do atendimento de Enfermagem 

ao cliente, reflete o grau de preparo dos profissionais e favorece a continuidade do trabalho, 

tanto nos diferentes plantões quanto nas diferentes áreas de assistências em instituições de 

saúde (ITO, 2011). 

 

Você pode estar se perguntando 

em que cenário da prática assistencial da 

enfermagem os registros são essenciais, não 

é mesmo? Vejamos: que tal relembramos? 
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Portanto, se a finalidade dos registros é fornecer informações do paciente, da 

família e da comunidade, estes registros devem configurar o instrumento legal de defesa dos 

profissionais. Devem, então, ser efetivados em todos os cenários da prática profissional, na 

área hospitalar e ambulatorial, nas unidades básicas, na Estratégia de Saúde da Família, nas 

instituições de longa permanência, na assistência domiciliar e outros estabelecimentos. 

 

Como você sabe, as anotações de enfermagem constituem um dos mais 

importantes instrumentos de comunicação. E como já vimos nos outros módulos, a 

comunicação, quer seja oral ou escrita, é imprescindível para a prática da enfermagem. 

A comunicação escrita faz, parte das atividades do enfermeiro, porque é 

empregada em situações como, na entrevista, no exame físico, no planejamento da assistência, 

nas anotações dos prontuários e nas orientações aos indivíduos, famílias e comunidades. 

Mediante essa afirmação, percebe-se a importância de o enfermeiro compreender 

e apreender a forma como o processo de comunicação ocorre e os elementos que o compõe. 

Do ponto de vista gerencial/administrativo, outra área inerente à atuação do 

enfermeiro são os registros de enfermagem completos, que consistem em um dos mais 

importantes indicadores de qualidade. 

Nesse âmbito, com o propósito de planejar, executar e avaliar continuamente a 

atuação da equipe e do cuidado por ela prestada, o gerente ou líder deve pautar a sua atuação 

em dados e fatos, os quais, na maioria das vezes, são extraídos dos registros no prontuário do 

cliente. 

Assim, a anotação de enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois é fonte de informações essenciais 

para assegurar a continuidade da assistência. Contribui, ainda, para a identificação das 

alterações do estado e das condições do paciente, favorecendo a detecção de novos problemas, 

a avaliação dos cuidados prescritos e, por fim, possibilitando a comparação das respostas do 

paciente aos cuidados prestados. 

Cresce a preocupação com o registro e a conscientização dos profissionais quanto 

à importância da documentação da assistência de Enfermagem prestada (ITO, 2011). Isso, por 

vários motivos: 

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 
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FIM INFOGRÁFICO] 

 

 

 

 

Prontuário do paciente/cliente [SUBTÍTULO] 

 

Trata-se de um “documento único constituído de um conjunto de informações, 

sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a 

saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que 

possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da 

assistência prestada ao indivíduo” (Res. CFM 1.638/2002).  

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

Primeiro

por ser um respaldo para o profissional

Segundo 

por se tratar de uma exigência legal 

Terceiro

por objetivar a continuidade da assistência prestada,

e fomentar a pesquisa, o ensino e a auditoria dos 
cuidados prestados



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE  

183  

FIM INFOGRÁFICO] 

 

O prontuário do paciente é um importante documento onde se registra não só a 

anamnese do paciente e sim toda assistência prestada. Além disso, serve para analisar a 

evolução da doença e os resultados alcançados, bem como se constitui em fonte de dados 

estatísticos e defesa do profissional de saúde (ITO, 2011). 

A enfermagem irá registrar no prontuário: anotação, controles, Processo de 

Enfermagem, entre outros formulários institucionais que fazem parte do prontuário como: 

check-list de cirurgia segura, hemotransfusão, entre outros padronizados. 

 

[INÍCIO FIGURA 

Documentos 
do 

prontuário

Formulários de 
identificação

Anamnese e exame 
físico

Evoluções e 
prescrições da 

multidisciplinar

Exames 
complementares;

Formulários de 
descrição cirúrgica; 

Partograma...

Avaliação anestésica
Formulário de gasto 

operatório 

Formulários de Inter 
consulta

Formulário de CCIH e 
outras comissoes

Resumo de altas

Outros formulários 
institucionalizados.
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FIM FIGURA] 

 

Prontuário Eletrônico [SUBTÍTULO] 

 

Registros eletrônicos ou informatizados constituem uma ferramenta relevante em 

todos os segmentos da saúde. As informações são alcançadas de forma mais rápida e, embora 

os computadores e prontuários eletrônicos já sejam uma realidade para alguns profissionais 

de saúde, ressalta-se que os mesmos devem ser utilizados de maneira ética, respeitando-se as 

normas técnicas estabelecidas (ITO et al., 2011). 

[INÍCIO ATENÇÃO 

Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas não tenha 

providenciado a assinatura digital dos profissionais, deve-se fazer a impressão dos 

Observação 

Todos os documentos que compõem o 

prontuário do cliente devem ser 

guardados por no mínimo 20 anos 

após a data da última internação do 

cliente, e só poderão ser descartados se 

forem microfilmados ou digitalizados 

(Res. CFM 1821/07). 
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documentos para guarda e manuseio por quem de direito, contendo identificação profissional 

e a assinatura do responsável pela anotação (Res. COFEN 429/12). 

FIM ATENÇÃO] 

 

Res. COFEN 429/12: 

 

§ 1º O termo assinatura digital refere-se a uma tecnologia que permite garantir a integridade 

e autenticidade de arquivos eletrônicos, e que é tipicamente tratada como análoga à assinatura 

física em papel. Difere de assinatura eletrônica, que não tem valor legal por si só, pois se 

refere a qualquer mecanismo eletrônico para identificar o remetente de uma mensagem 

eletrônica, seja por meio de escaneamento de uma assinatura, identificação por impressão 

digital ou simples escrita do nome completo. 

 

As normas técnicas para o uso de sistemas informatizados para a guarda e 

manuseio dos prontuários eletrônicos são complexas. Exigem que o sistema tenha, entre 

outros itens: 

• Acesso remoto e simultâneo 

• Legibilidade 

• Segurança de dados 

• Confidencialidade dos dados do paciente 

• Flexibilidade de layout 

• Integração com outros sistemas de informações 

• Captura automática de dados 

• Processamento continuo dos dados 

• Assistência à pesquisa 

• Saídas de dados diferentes 

• Relatórios 

• Dados atualizados. 

Principais benefícios do prontuário eletrônico (ITO, 2011): 

➢ Aumento da qualidade do prontuário 

➢ Melhoria da qualidade e da completude da coleta 
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➢ Interligação entre informações vindas de diferentes fontes, velocidade no 

acesso 

➢ Redução do espaço de armazenamento de grandes quantidades de informações 

➢ Facilidade na apresentação e pesquisa da informação 

➢ Melhoria no processo de tomada de decisão 

➢ Melhora na qualidade do cuidado prestado ao paciente 

➢ Facilidade no agrupamento de dados, inclusão, consulta e alteração das 

informações 

➢ Controle de consumos e custos gerados pelos profissionais sobre informações 

pertinentes a procedimentos, entre outros. 

 

 

A legislação prevê que é dever da equipe de enfermagem manter uma anotação de forma 

adequada, bem como organizar os documentos referentes ao paciente em relação à 

Enfermagem. 

 

 

Aspectos éticos e legais dos registros de enfermagem [SUBTÍTULO] 

 

Conforme a Res. COFEN 311/2007 e a Lei 7.498/86, o registro escrito além de 

ser uma exigência legal, garante a continuidade da assistência prestada e favorece a segurança 

do paciente. 

 

Código do Processo Civil – CPC 

Art. 368 As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente 

assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.  

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado 

fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao 

interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato”. 

(...)  
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Art. 386 O juiz apreciará livremente a fé que deva merecer o documento, quando em ponto 

substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento.  

Art. 371 Reputa-se autor do documento particular:  

I – aquele que o fez e o assinou;  

II –aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência comum, 

não se costuma assinar, como livros comerciais e assentos domésticos. 

Portanto, toda documentação de enfermagem, para ser considerada autêntica e válida, deverá 

estar legalmente constituída, ou seja, possuir assinatura do autor do registro, não ter rasuras, 

entrelinhas, emendas, borrões ou cancelamento. 

Quando, todavia, um documento contiver declaração de ciência, relativa a 

determinado fato, o documento particular apenas provará a declaração, mas não o fato 

declarado, por isso a importância de cada profissional registrar seus atos e não os de outros. 

[INÍCIO FIGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então as declarações no documento 

particular, escrito e assinado, 

presumem-se verdadeiras? 

Ou seja, o servidor público tem Fé 

pública!!! 

...Fator importante na defesa 

profissional em processos judiciais 

e éticos. 

Porém, poderão ser 

desconsideradas pelo JUIZ se não 

estiver dentro das normas. 
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FIM FIGURA] 

A anotação incorreta, incompleta, falseada ou inexistente dos fatos relacionado 

com o paciente, pode caracterizar um delito e acarreta punições previstas, tanto na lei do 

exercício profissional da enfermagem, como no Código Penal Civil Brasileiro. Além disso, 

pode ser enquadrado como negligência, imprudência ou imperícia. Um mau registro reflete 

uma má qualidade da assistência de enfermagem. 

 

Resolução cofen 564/2017 

É responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem: 

Art. 36– Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e 

indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa 

e sem rasuras.  

Art. 38– Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para 

assegurar a continuidade da assistência e segurança.  

Art.46 – Recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não constem 

assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e 

emergência. 

[INÍCIO ATENÇÃO 

Em caso de ilegibilidade da prescrição, deve esclarecer com o prescritor, devendo registrar 

isso no prontuário. 

FIM ATENÇÃO] 

É proibido:  

Art. 87– Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. 

Art. 88 – Registar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir 

que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 
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Código penal – decreto lei 2848/40 

É crime: 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 

ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante. 

 

 

Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 

(...) 

Art. 43 O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre 

ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE  

190  

 

 

Segundo a CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes. 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

 

CODIGO CIVIL - LEI Nº 10.406 DE 10 DE JANEIRO DE 2002 INSTITUI: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

 

Portaria MS n. 1.820/2009 – Carta dos direitos dos usuários da saúde 

Art. 3º Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu 

problema de saúde. 

(...) 

III – Acesso a qualquer momento, do paciente ou terceiro por ele autorizado, a seu prontuário 

e aos dados nele registrados, bem como ter garantido o encaminhamento de cópia a outra 

unidade de saúde, em caso de transferência. 

 

[INÍCIO SAIBA MAIS 

Registros de Enfermagem: bases jurídicas 

➢ Res. COFEN 311/07 – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

➢ Res. COFEN 564/17 – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

➢ Constituição Federal (Art. 5º, Inciso X)  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/cc-lei-n-10-406-de-10-de-janeiro-de-2002#art-186
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➢ Lei n. 7.498/86 – que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional da 

Enfermagem. 

➢ Res. COFEN 429/12 – Dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário 

do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independentemente do 

meio de suporte – tradicional ou eletrônico. 

➢ Res. COFEN 514/16 – Aprova o Guia de Recomendações para os registros de 

enfermagem no prontuário do paciente, com a finalidade de nortear os profissionais de 

Enfermagem. 

➢ Código de Processo Civil (Art. 368; art. 386; art. 371; art. 372) 

➢ Código Civil Brasileiro (Art. 186; art. 927; art. 951) Código Penal (Art. 18; art. 299) 

➢ Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor ( Art. 6º) 

➢ Portaria MS n. 1.820/2009 – Carta dos direitos dos usuários da saúde (Art. 3º 

FIM SAIBA MAIS] 

FIM AULA 1] 

 

 

AULA 2 

[INÍCIO AULA 2 

ANOTAÇÃO E EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

 

Para quem é importante as anotações de enfermagem? [SUBTÍTULO] 

 

➢ Para equipe multiprofissional   

[INÍCIO FIGURA 
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FIM FIGURA] 

A qualidade da assistência de enfermagem desperta em outros profissionais da 

equipe multiprofissional o interesse e a necessidade de consulta-las, consistindo em meios 

valiosos de informação, que fornecem base para direcionar a terapêutica, os cuidados e a 

realização de diagnósticos. Além disso, de servir para obter dados de caráter administrativo.  

 

➢ Para o cliente  

[INÍCIO FIGURA 

 

FIM FIGURA] 

Retrata a assistência prestada no período de sua internação. Portanto, é um 

documento que comprova o cuidado recebido, é um relatório que ele poderá solicitar para 

consulta e utilizar em processos judiciais contra a instituição de saúde e/ou profissional. Pode 

ainda ser facilitadores e determinantes em casos judiciais. 

 

➢ Para Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e Processo de 

enfermagem (PE) 

[INÍCIO FIGURA 
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FIM FIGURA] 

SAE proporciona, por meio dos registros, a comunicação entre a equipe 

multiprofissional e a instituição, o respaldo ético/legal representando assim um importante 

meio para assegurar a qualidade da assistência. Para realizar PE, o Enfermeiro necessitará 

analisar toda anotação referente ao paciente, fazendo sua evolução que se refere as 24h de 

cuidados de enfermagem. 

 

➢ Para auditoria 

[INÍCIO FIGURA  

 

FIM FIGURA] 

É a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada 

por meio das anotações no prontuário do paciente e/ou das próprias condições do paciente. 

Tem por objetivo avaliar, verificar e melhorar a assistência de enfermagem. Afirma-se que 

grande parte do pagamento de materiais, medicamentos, procedimentos e outro serviços está 

vinculada aos registros de enfermagem, portanto assegura o faturamento de contas 

hospitalares e rever glosas. 

 

➢ Para o processo de ensino-aprendizado 

 

[INÍCIO FIGURA  
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O registro adequado de um cuidado 

de enfermagem está intimamente 

relacionado ao conhecimento 

oferecido durante o curso, 

evidenciando, portanto, a imperiosa 

necessidade de que a instituição de 

ensino e a instituição de promoção 

de promoção de constante 

aprimoramento sobre o ensino e a 

pratica da anotação de enfermagem. 

 

FIM FIGURA] 

 

➢ Para pesquisa  

 

Muitas evidencias da efetividade do tratamento e de cuidados procuram nos 

registros de enfermagem. Portanto, são informações seguras e verídicas dos fatos ocorridos e 

documentados. 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a diferença entre anotação e evolução de enfermagem? [SUBTÍTULO] 

 

[INÍCIO FIGURA  
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FIM FIGURA] 

 

Anotação de enfermagem 

É definida como o registro ordenado e sistematizado da assistência de Enfermagem 

prestada, contendo dados pontuais como sinais e sintomas apresentados e referidos das 

intercorrências e respostas do cliente. Registra uma observação. Fornece dados que subsidiam 

o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados, suporte para desenvolvimento do 

Processo de Enfermagem. Deve ser realizada de forma narrativa e descritiva no prontuário do 

cliente (COREN SP, 2009; ITO, et al; 2011). A anotação é um reflexo da prática e, desse modo, 

implica considerações éticas. Feita por qualquer componente da equipe de enfermagem. 

 

Evolução de enfermagem 

Privativo do enfermeiro e exige reflexão crítica para comparar e contextualizar os 

dados, analisando e avaliando-os para um melhor direcionamento de cuidados. A evolução é de 

certa forma dependente das anotações de enfermagem, que pode ser feita por qualquer um dos 

componentes da equipe de enfermagem. 

É o registro realizado após a avaliação do estado geral do cliente, com o objetivo 

de nortear o planejamento da assistência a ser prestada e informar o resultado das condutas de 

enfermagem implementadas. Faz parte de uma das etapas do Processo de enfermagem. 

 

 

 

Tipos de relatórios de enfermagem: você conhece? [SUBTÍTULO] 
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Registro ou relatório de Enfermagem são todos os registros referentes às ações 

executados pela equipe de Enfermagem, independentemente da relação direta com a assistência 

de Enfermagem prestada ao cliente. Podem ser apresentados em diferentes formatos: gráfico, 

numérico, descritivo. Podem ser realizados por meio eletrônico ou manual. Destacam-se os 

seguintes: 

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO/IMAGEM 

 

FIM INFOGRÁFICO/IMAGEM] 

 

FIM AULA 2] 

 

AULA 3 

[INÍCIO AULA 3 

O REGISTRO CIENTÍFICO E SISTEMÁTICO [TÍTULO] 

 

Critérios de uma anotação em enfermagem [SUBTÍTULO] 

 

Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma 

clara, objetiva e completa (Res COFEN 311/2007). 

 

Anotação de 
Enfermagem

Sinais, gráficos e 
registros 

numéricos

Documentação 
do PE

Registro 
Administrativo

Caderno 
de Atas  

Caderno de 
Educação 

Permanent
e
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06 Diretrizes para a Qualidade da Documentação: 

 

1. Precisão: Informação exata, dados subjetivos e objetivos claramente discriminados.  

2. Concisão: Informação real e essencial. Curta e bem redigida. 

3. Eficácia:  Informação completa e pertinente para condutas a serem tomadas.  

4. Atualização: Informação registrada logo após a realização do procedimento.  

5. Organização: Informação em formato adequado e em ordem cronológica. 

6. Confidencialidade: As informações do cliente só poderão ser transmitidas mediante o 

entendimento de que tais dados não serão divulgados a pessoas não autorizadas. O 

profissional é obrigado por lei e pela ética a manter confidencialidade de qualquer 

informação relacionada a doença e ao tratamento de um cliente. 

 

 

Como observamos até o momento, podemos afirmar que no sistema de saúde, em todos os 

cenários da prática, a informação é o integrador, e para que essa comunicação exista é 

importante que haja um canal de transmissão. Para a enfermagem, este canal é os registros 

efetuados em prontuário, portanto devem conter todos os elementos que favoreçam o processo 

e a solução do problema, do paciente, da família e da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

Na literatura existem vários problemas, assim como um elevado contingente de 

processos éticos que ocorrem junto ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 

Até o momento, cursista, 

Você pode acompanhar os vários conceitos 

referentes aos registros de enfermagem, 

bem como seus objetivos e finalidades.  

Mas como realmente estão os registros, na 

prática? 
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que evidenciam uma insuficiência de dados nos prontuários do paciente, que em nada refletem 

a assistência prestada. 

A importância do prontuário do paciente: ele deve estar “em um pedestal” e ser 

utilizado para registros que apresentem riqueza de detalhes, informações corretas, organizadas, 

seguras, completas e claras. 

Perceba, podem existir vários pontos que demonstram inconsistência e que em nada 

contribuem para a continuidade da assistência ou defesa legal: ilegibilidade; ausência de data e 

hora; impossibilidade de relacionar a anotação com alguma ação de enfermagem realizada.  

O exemplo acima exposto evidencia com maior força que, além de realizar os 

registros de enfermagem, é preciso fazê-lo com seriedade e comprometimento, seguindo os 

pontos de qualidade esperados de um registro. 

 

Modelos de anotações de enfermagem [SUBTÍTULO] 

 

ADMISSAO (Conforme ITO (2011) e ROP: ENF-REG 03, HCUFTM): 

 

[INÍCIO FIGURA 

 

FIM FIGURA] 

• Data e hora da admissão e nome da unidade onde o cliente está sendo admitido 

• Procedência 

• Descrever a pessoa que trouxe ao hospital (familiar, policial ou outros) 

•  Condições de chegada (deambulando, em maca, cadeira de rodas, etc.) 

• Presença de acompanhante ou responsável 

• Nível de consciência: Lucidez/Orientação 

• Ventilação 

• Condições de higiene 
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• Presença de lesões prévias e sua localização: feridas corto-contusas, hematoma, 

úlceras de pressão ou crônicas, e outras 

• Descrever deficiências, se houver 

• Uso de próteses ou órteses, se houver 

• Queixas relacionadas ao motivo da internação 

• Presença de vícios (etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas): descrever 

substancia e quantidade 

• Uso de medicamentos: tipo, dosagem e frequência 

• Alergia: identificar substância ou produto (medicamento ou material etc) 

• Sinais vitais e dor (inserir valores) 

• Punção de acesso venoso, coleta de exames 

• Procedimentos / cuidados realizados, conforme prescrição ou rotina 

institucional 

• Rol de valores e pertences do cliente 

• Orientações realizadas (normas institucionais) 

 

 

 

28/06/18 -  10:00 Admitido na unidade do PSA, idoso, 74 anos, proveniente do 

domicilio, transportado por ambulância do SAMU suporte básico, acompanhado pela 

filha Mariá. Chegou em maca, consciente, confuso, caquético. Ventilação espontânea, em 

ar ambiente. Condições precárias de higiene, com presença de diurese e fezes semilíquidas 

em fralda. Apresenta Lesão tissular profunda em região sacral, não classificável, com 

presença de sinais flogisticos com abrangência de 8cm x 8cm, lesão por pressão grau 1 

em calcâneo direito com circunferência de 2 cm x 3 cm. Historia de AVC há 3 meses, com 

Hemiparesia à direita e desvio facial à E, apresenta ainda astasia, com dependência de 
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cuidados básicos. Relato de diarreia e hiperêmese há 2 dias, disúria e hematúria há 4 

dias, mantendo-se acamado, aos cuidados da filha, que informa trabalhar no próprio 

domicilio. Iniciado febre há 1 dia. Faz uso de prótese parcial inferior. Encaminhado por 

queixa de dificuldade de alimentar e hidratar, com pioras do estado geral. É diabético e 

foi tabagista há 5 anos. Faz uso de medicação losartana 50mg de 12/12h de  e insulina 

NPH 30u pela manha e 12u pela noite. Nega alergias. Verificado SSV: 

PA=90x70mmHg, FC=120bpm, FR=26irp, T=38,1ºC, SaO2=93% e glicemia capilar 

de 198 mg/dl. Informa dor em região hipogástrica, pélvica e flanco E. Presença de edema 

de MMII de circunferência maleolar D = 26, 3 cm mm e E = 25 mm, apresenta baixa 

perfusão tissular, extremidades frias e pegajosa. Chegou sem dispositivos invasivos. Foi 

puncionado AVP em MSE, em dorso, com Cateter intravenoso 18, deixando salinizado 

até conduta medica. Foi colhido sangue venoso para exames e instalado coletor urinário 

para amostra de urina. Segue em maca móvel, com grades elevadas, decúbito dorsal, 

cabeira elevada a 45º, com cobertor, monitorizado com aparelho multíparâmetro, 

tipo dixtal. Retirado prótese e roupas e entregue à acompanhante. Foi trocada 

fralda, vestido com avental da instituição. Posto placas de hidrocoloide em região 

sacral, trocânter, escapular e calcâneo. Orientado acompanhante em relação as 

rotinas hospitalares. Sofia Martins. -- ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

INICIO DE PLANTAO (ITO, 2011) 

 

• Condições gerais do cliente 

• Dispositivos utilizados/mantidos (CVD, CNE, Jelco, Scalp, Intracath etc) 

• Anotar aspecto e volume de líquidos drenados (se houver) 

• Queixas referidas. 

 

 Como será que o técnico de 

enfermagem registrou nosso 

paciente ao receber plantão? 
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28/06/18 -  19:00 Sonolento, não verbalizou, em maca com grades elevadas, cabeceira 

elevada a 45º, acompanhado pelo filho Joao. Monitorizado com multiparametros. Respiração 

espontânea, em ar ambiente, dieta zero, com fralda limpa, placas de hidrocoloide em 

escapulas, trocânter, sacral e calcâneo. Com AVP tipo jelco, em dorso da mão esquerda, 

fixação limpa, sem sinais flogisticos, recebendo soroterapia em BIC a 100 ml/h. Mantem 

queixa de dor abdominal e flanco E. Carlos Emanuel.---------------------------------------------- 

 

 

TRANSFERENCIA INTERNA (ITO, 2011) 

• Procedência (setor de origem) 

• Condições gerais observadas (estado geral, integridade da pele, condições de 

locomoção, queixas, presença e condições de dispositivos) 

• Registro de sinais vitais 

• Registro do encaminhamento de exames e medicamentos juntamente com os 

prontuários. Citar os exames e medicamentos encaminhados 

• Orientações realizadas. 

ALTA (ITO, 2011; ROP: ENF-REG 03, HCUFTM) 

• Data e horário 

• Condições de saída (deambulando, maca ou cadeira de rodas, presença de 

lesões, nível de consciência  

• Retirada de dispositivos como acessos, sonda vesical de demora, cateter de 

duplo lúmen, etc.) 

• Entrega de exames e pertences (especificar) 

• Orientações prestadas 
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• Identificar acompanhante 

• Transporte para o domicílio: da instituição ou próprio 

• Registrar se foi alta médica, administrativa ou a pedido do cliente ou família. 

 

ÓBITO (ROP: ENF-REG 03, HCUFTM) 

➢ Data e horário em que a equipe médica constatou o óbito 

➢ Identificação do médico que o constatou 

➢ Rol de pertences do corpo e a quem foi entregue 

➢ Comunicação do óbito ao(s) setor(es) responsável(eis), conforme rotina institucional 

➢ Procedimentos pós-morte (higiene, tamponamento, curativos, retirada de dispositivos, 

etc.) 

➢ Posicionamento anatômico do corpo, sempre que possível 

➢ Identificação do corpo 

➢ Encaminhamento do corpo (forma, local, etc.) 

➢ Horário de saída do corpo da unidade. 

 

 

 

 

Recomendações gerais para anotação em enfermagem: reforçando [SUBTÍTULO] 

 

Não esquecer que os registros de enfermagem devem ter regras claras e importantes, 

entre as quais destacamos (Res. Cofen 514/2016; ITO, 2011): 

 

➢ Devem ser registradas em impressos/documentos próprios e padronizados com 

cabeçalho corretamente preenchido com dados completos do cliente e critérios 

estabelecidos na instituição. 

Infelizmente, nosso paciente foi a 

óbito.  

Como a equipe relatou esse 

momento? 

Isso veremos na unidade 3, pois foi 

feita uma evolução em vez de 

anotação. 
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➢ Devem ser legíveis, completos, claros, concisos, objetivos, sem preconceito, 

julgamento ou opinião pessoal. 

➢ Devem ser precedidos de data e hora.  

➢ Deve conter assinatura e identificação do profissional ao final de cada registro. 

➢ Caso o método de trabalho seja cuidado integral, pode-se assinar após cada registro 

e carimbar somente ao final do plantão. 

➢ Não devem conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços; 

➢ Devem conter observações efetuadas e cuidados prestados, sejam eles os já 

padronizados, os de rotina ou os específicos; 

➢ Obedecer à sequência cefalopodal ao anotar. 

➢ Devem, ainda, constar as respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo 

enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados. 

➢ Devem ser registrados imediatamente após o cuidado prestado e conter a orientação 

fornecida ou a informação obtida. 

➢ Devem priorizar a descrição de características, como tamanho mensurado (cm, mm, 

etc.), quantidade (ml, l, etc.), coloração e forma. 

➢ Evitar termos que denotem generalizações ou termos vagos (bem , mal, bom, regular, 

comum, normal, muito, pouco, postura incorreta etc.). 

➢ Evitar expressões abstratas (parece, aparentemente, entristecido, alegre). 

➢ Devem conter apenas abreviaturas consagradas, previstas em literatura; 

➢ Registar os valores numéricos mensurados dos sinais. 

➢ Registra entre aspas termos referidos pelo paciente que não podem ser substituídos em 

linguagem cientifica. Ex: queimação, pontada, aperto, peso etc. 

➢ Utilizar terminologias técnicas para registrar um sintoma ou sinal referido pelo 

paciente. Por exemplo: 

Termo referido pelo cliente Registrar no prontuario 

“Dor ao urinar” Disúria 

“Dor de cabeça” Cefaleia 

“Coceira” Prurido 

“Urina vermelha” Hematúria 
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➢ Registra medidas de segurança adotadas para proteger o cliente, bem como medidas de 

proteção. 

➢ Profissionais de nível técnico não devem utilizar expressões que necessitam de 

avaliação ou interpretação dos profissionais específicos, como nível de consciência, 

estado nutricional, exames laboratoriais, exame físico etc. 

➢ Registrar motivos de medicações e procedimentos não realizados. 

➢ Não registar marcas comerciais de produtos utilizados, exceto quando padronizado pela 

instituição. 

➢ Em caso de erro de escrita, utilize os termos “digo”, “em tempo”, “retificando”, “sem 

efeito”. 

➢ Não transcrever nem relatar comentários pessoais e problemas confidenciais do cliente 

ou família que não prejudique a terapêutica. Manter sigilo ético profissional. 

➢ Não usar prontuário para críticas de cuidados anteriores ou anotações incompletas ou 

ausentes. 

➢ Evitar termos de caráter normal, por exemplo normotenso, normocárdico, eupneico, 

afebril, acianótico anictérico, afebril, pois o que não está relatado subtende-se que está 

normal, exceto em situações que sejam importantes essas informações devido estado 

clinico. 

Comunicar tudo o que suspeita ser anormal ajuda a identificar as tendências indesejáveis 

no estado do paciente. Lembre-se da importância de “pensar novamente”(raciocínio 

clinico). 

 

                                                                                                             

 

Compare seus dados com os padrões aceitáveis de normalidade. Se não estiver 

dentro dos limites de normalidade, considere anormais. 

 

Mas como decidir 

o que anormal? 
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Lembre que tais padrões variam de acordo com o indivíduo e as diferentes situações. 

Ex. um batimento de 110 bpm pode ser normal para uma criança ou alguém ansioso, 

mas anormal para um adulto dormindo, cujo batimento em repouso seria 

normalmente 60 bpm. 

 

 

[INÍCIO ATENÇÃO 

➢ E não esqueça é proibido registar e assinar as ações de enfermagem que não executou, 

bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 

FIM ATENÇÃO] 

 

Afinal o que mudou nas novas regras de registro de enfermagem? [SUBTÍTULO] 

 

É desejável registrar a informação completa sobre o medicamento. Segundo as 

novas recomendações do COFEN (Res. 514/2016): além de checar a prescrição, deve anotar 

nome, dose, via e obrigatoriamente o local onde foi administrado. 

Além disso, registrar: 

➢ Dificuldades, 

➢ Rejeição do paciente; 

➢ No caso de não administrar medicamento, apontar o motivo;  

➢ Queixas;  

➢ Intercorrências e providências adotadas;  

➢ Nome completo e Coren do responsável pelo procedimento. 

 

Obs.: Somente a checagem do(s) item(ns) cumprido(s) ou não, através de símbolos, como /, ou,  

√ respectivamente, não cumpre(m) os requisitos legais de validação de um documento. 

Daí a importância de registrar, por escrito, nas Anotações de Enfermagem, a administração da 

medicação, ou a recusa, pondo o nome completo, número do Coren e categoria profissional. 

 

[INÍCIO BOX 

Resolução Cofen Nº 0545/2017: 

 

Art. 5º É obrigatório o uso do carimbo, pelo profissional de Enfermagem nos seguintes casos: 
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I – em recibos relativos a percepção de honorários, vencimentos e salários decorrentes do exercício profissional; 

II – em requerimentos ou quaisquer petições dirigidas às autoridades da Autarquia e às autoridades em geral, em 

função do exercício de atividades profissionais; e, 

III – em todo documento firmado, quando do exercício profissional, em cumprimento ao Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. 

Art. 6º A inobservância do disposto na presente Resolução submeterá o infrator às normas contidas no Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Art. 7º Os Conselhos Regionais observarão a presente norma e divulgarão os termos desta Resolução, zelando por 

sua estrita observância bem como promovendo as medidas necessárias à punição dos infratores, nos termos da 

legislação em vigor. 

Art. 8º A presente Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial da União, 

revogada a Resolução Cofen nº 191/1996 e demais disposições em contrário. 

  

FIM BOX] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[INÍCIO SAIBA MAIS 

http://sna.saude.gov.br/download/MANUAL%20DE%20GLOSA%20DO%20SNA.pdf 

Veja bem: 

O carimbo é indicado em todo documento do 

exercício profissional, portanto, vamos 

atentar em checar as prescrições médicas e 

de enfermagem com nome legível e ao final 

vamos carimbar para efetivar sua checagem.  

O carimbo também deverá estar presente 

nos checklists, nos registros de dados 

numéricos (como folha de sinais vitais) e não 

somente na folha de anotação ou evolução de 
enfermagem. 

 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-1911996-revogou-resoluo-cofen-1751994_4250.html
http://sna.saude.gov.br/download/MANUAL%20DE%20GLOSA%20DO%20SNA.pdf
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http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78660/mod_folder/content/0/LivroAuditoriaSUS_14x21

cm.pdf?forcedownload=1 

http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78660/mod_folder/content/0/MANUAL_SIH_janeiro_2

015.pdf?forcedownload=1 

http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78660/mod_folder/content/0/sigtap_web_manual.pdf?for

cedownload=1 

http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/RESOLU%C3%87%C3%8

3O%20COFEN%20N%C2%BA%204292012-

registro%20dos%20profissionais%20no%20prontu%C3%A1rio%20do%20paciente.pdf?force

download=1 

http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/RESOLU%C3%87%C3%8

3O-CFM-1638-2002.pdf?forcedownload=1 

http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/Resolu%C3%A7%C3%B5

es-Conarq-e-CFM-1821-07.pdf?forcedownload=1 

FIM SAIBA MAIS] 

 

FIM AULA 3] 

 

REFERÊNCIAS  

[INÍCIO REFERÊNCIAS 

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do Processo de Enfermagem: uma ferramenta para o 

pensamento crítico. 7 ed. Porto alegre: Artmed, 2010. 303 p. 

 

SILVA, E.E. Conceitos fundamentais para o registro de enfermagem. Disponível em: https:// 

www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/conceitos-fundamentais-para-o-

registro-de-enfermagem/61489. Acesso em: 25 mai. 2018. 

 

ITO, E.E., et al. Anotação de Enfermagem: reflexo do cuidado. São Paulo: Martinari, 2011. 

 

RESOLUÇÃO COFEN Nº 0545/2017. Anotação de Enfermagem e mudança nas siglas das 

categorias profissionais. Brasília-DF, 9 de maio de 2017. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05452017_52030.html. Acesso em: 23 mai. 

2018. 

 

RESOLUÇÃO COFEN Nº 429/2012. Dispõe sobre o registro das ações profissionais no 

prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do 

http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78660/mod_folder/content/0/LivroAuditoriaSUS_14x21cm.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78660/mod_folder/content/0/LivroAuditoriaSUS_14x21cm.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78660/mod_folder/content/0/MANUAL_SIH_janeiro_2015.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78660/mod_folder/content/0/MANUAL_SIH_janeiro_2015.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78660/mod_folder/content/0/sigtap_web_manual.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78660/mod_folder/content/0/sigtap_web_manual.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/RESOLU%C3%87%C3%83O%20COFEN%20N%C2%BA%204292012-registro%20dos%20profissionais%20no%20prontu%C3%A1rio%20do%20paciente.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/RESOLU%C3%87%C3%83O%20COFEN%20N%C2%BA%204292012-registro%20dos%20profissionais%20no%20prontu%C3%A1rio%20do%20paciente.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/RESOLU%C3%87%C3%83O%20COFEN%20N%C2%BA%204292012-registro%20dos%20profissionais%20no%20prontu%C3%A1rio%20do%20paciente.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/RESOLU%C3%87%C3%83O%20COFEN%20N%C2%BA%204292012-registro%20dos%20profissionais%20no%20prontu%C3%A1rio%20do%20paciente.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/RESOLU%C3%87%C3%83O-CFM-1638-2002.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/RESOLU%C3%87%C3%83O-CFM-1638-2002.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/Resolu%C3%A7%C3%B5es-Conarq-e-CFM-1821-07.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/78927/mod_folder/content/0/Resolu%C3%A7%C3%B5es-Conarq-e-CFM-1821-07.pdf?forcedownload=1
http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/conceitos-fundamentais-para-o-registro-de-enfermagem/61489
http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/conceitos-fundamentais-para-o-registro-de-enfermagem/61489
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05452017_52030.html
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meio de suporte - tradicional ou eletrônico. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluo-

cofen-n-4292012_9263.html. Acesso em: 23 mai. 2018. 

 

FIM REFERÊNCIAS] 

 

AVALIAÇÃO 

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

Inserir descrição da avaliação aqui 

FIM AVALIAÇÃO] 

 

 

FIM UNIDADE 1] 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4292012_9263.html
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4292012_9263.html
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UNIDADE 2  

[INÍCIO UNIDADE 2 

REGISTRO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

 

Nesta unidade serão resgatadas as principais terminologias em saúde, as 

classificações para prática de enfermagem, citando NANDA, NIC, NOC e CIPE, bem como os 

diferentes tipos de evolução de enfermagem frente aos diagnósticos. 

 

AULA 1 

[INÍCIO AULA 1 

TERMINOLOGIAS E TAXONOMIAS DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

 

O que são terminologias? [SUBTÍTULO] 

 

Trata-se de um conjunto integrado de termos, definições, anotações e 

relacionamentos que definem a linguagem especializada de uma disciplina ou campo do 

conhecimento. 

A Terminologia da Saúde tem o objetivo de padronizar e aperfeiçoar termos, 

conceitos e siglas utilizados pelo Ministério da Saúde, favorecendo a recuperação, o 

acesso,  divulgação e disseminação das informações institucionais na área de saúde. 

 

Terminologias X Ontologias 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 

Terminologia

Define a 
linguagem/ 

símbolos 
utilizados em 
um domínio 
específico.

Ontologia

Descreve o 
conhecimento 
do domínio, ou 

seja os 
conceitos de 

cada domínio.
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FIM INFOGRÁFICO] 

As terminologias/ontologias clínicas são essências em qualquer sistema de 

informação em saúde.  

O uso de terminologias/ontologias clínicas universalmente aceitas garante a troca 

da informação, preservando seu significado. Existe ainda um longo caminho a percorrer no 

Brasil na incorporação de terminologias clínicas nos padrões nacionais. 

 

Quais são os principais termos da área? [SUBTÍTULO] 

 

Vamos passar a usar mais expressões técnicas nos relatórios. Para isso, precisamos 

sempre melhorar nosso vocabulário!  

Você compreendeu todos os termos que usamos no relatório da admissão? 

Então, vamos revisar algumas ...isso faz parte de terminologias. 

 [INÍCIO JOGO 

De uma forma animada, com desenhos ilustrativos, DEMOSTRE os termos usados 

e O ESTUDANTE nos dirá o que é de forma técnica. Em seguida, a expressão correta aparece.  

Anasarca - edema generalizado. 

Astasia - incapacidade de permanecer em pé, por falta de coordenação motora. 

Caquexia - desnutrição adiantada, emagrecimento severo. 

Decúbito - posição deitada, pode ser dorsal, ventral, lateral esquerdo ou direito. 

Disúria - micção difícil e dolorosa. 

Eritema - vermelhidão na pele. 

Hematúria - presença de sangue na urina. 

Hemiparesia - fraqueza muscular em um lado do corpo. 

Hemiplegia - paralisia dos MMII. 

Hiperêmese - vômito excessivo. 

Hiperpirexia - febre alta. 

FIM JOGO 1] 

 

Pois bem, estamos falando de terminologia 

clínica, basicamente usadas por todos os 

profissionais da área. Mas agora vamos 

falar das terminologias da enfermagem, ou 

seja as classificações ou taxonomias de 

enfermagem. 
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Taxonomias e Sistemas de classificação [SUBTÍTULO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que são as classificações de enfermagem? [SUBTÍTULO] 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

Muito bom! 
Chegamos até aqui. 

Vimos o quão importante é o 
registro de enfermagem, sobretudo 
para o processo de enfermagem e, 

consequentemente, para a 
sistematização da assistência. 
Mas para tudo isso acontecer 

precisamos entender que existe 
uma terminologia própria da 

enfermagem. 
Vamos la! 

 
Vamos lá conhece-la! 
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FIM INFOGRÁFICO] 

 

 

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 

FIM INFOGRÁFICO] 

  

- Uma forma de 
classificar ou 

ordenar coisas em 
categorias;

- é um esquema de 
classificação 

hierárquica de 
grupos principais, 
subgrupos e itens.

- A linguagem usada 
para descrever algo 

específico;
- É a linguagem 
empregada em 

determinada 
disciplina para a 
descrição de seus 
conhecimentos.

T
A

X
O

N
O

M
IA

 
T

E
R

M
IN

O
L

O
G

IA
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Por isso, temos o processo de enfermagem que possibilita ao enfermeiro aplicar os 

conhecimentos técnico-científicos e uma teoria de enfermagem. Possui como objetivo embasar 

a ação deste profissional favorecendo o cuidado e a organização das condições necessária para 

que ele seja realizado (FURUYA  et al, 2011). 

 

[INÍCIO VOCÊ SABIA 

A visão de enfermagem como um processo surgiu década de 1920, nos Estados 

Unidos, a primeira classificação de enfermagem propôs a conhecida lista dos 21 problemas de 

enfermagem.  

Mas foi em 1973 que se deu o principal marco dos movimentos de classificação na 

enfermagem. Cria-se, em 1987, um outro movimento que iniciou os trabalhos para a 

classificação. 

FIM VOCÊ SABIA] 

 

 

 

 

Tipos de classificações [SUBTÍTULO] 

 

A enfermagem conta com alguns sistemas de classificação cujo desenvolvimento 

está relacionado a alguma fase do processo de enfermagem.  

Os mais conhecidos, conforme Furuya  et al. (2011), são:  

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

Enfim, os sistemas de 
classificação de enfermagem 

possibilitam o cuidado em 
uma linguagem única e a 

descrição da enfermagem 
clínica.  

Vamos, então, vê os tipos de 
classificação? 
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FIM INFOGRÁFICO] 

 

 

 

 

 

[INÍCIO SAIBA MAIS 

 

Em 1995, na Universidade de Iowa, os trabalhos de classificação das intervenções 

e resultados, iniciados em 1987, adquirem o status de um centro de classificações 

(MCCLOSKEY; BULECHEK, 2000). 

Em 1989, o Conselho Internacional de Enfermeiros iniciou um projeto para 

desenvolver um sistema de classificação internacional de diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem (INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES, 2005).  

Não se encontram outras referências sobre atividades classificatórias na 

enfermagem brasileira até o final dos anos 1980. A ideia de classificação, tal como é hoje 

conhecida, começa a ser veiculada em nosso meio no final dos anos 1980 e início dos 1990 e o 

enfoque era o da classificação de diagnósticos da NANDA. 

FIM SAIBA MAIS] 

 

NANDA-I

•1982 
instituiu: a

classificação 
de 

diagnósticos 
de 

enfermagem 
da North 
American 
Nursing 

Diagnosis 
Association 

International. 
•2002: 

incorporou o 
termo 

internacional.

NIC

•1987 inicia: 
Classificação 

de 
Intervenções 

de 
Enfermagem 

– Nursing 
Interventions 
Classification 

NOC

•1991: 
Classificação 

De 
Resultados 

De 
Enfermagem 

– Nursing 
Outcomes 

Classification 

CIPE

•Classificação 
Internacional 

para a 
Prática de 

Enfermagem
•Final da 

decada de 80. 

CIPESC

•1997:
•Classificação 
Internacional 
das Práticas 

de 
Enfermagem 

em Saúde 
Coletiva 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE  

215  

Vamos então visualizar os marcos no movimento das classificações em 

enfermagem. 

 

[INÍCIO ANIMAÇÃO 

Sugiro esta imagem surgindo de forma dinâmica e com cores, em vez de preto e branco. Poderia 

ser ilustrada como uma linha de trem e à medida que o trem passasse, surgisse galpões nos trens 

com as identificações do contexto da imagem abaixo. 

 

 

(Fonte: Da Cruz) 

FIM ANIMAÇÃO] 

Importância das classificações de enfermagem?  [SUBTÍTULO] 

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 
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(Fonte: Adaptado de FURUYA  et al, 2011) 

FIM INFOGRÁFICO] 

 

O propósito mais abrangente para as classificações de enfermagem é o de 

estabelecer uma linguagem comum para descrever o cuidado da enfermagem para com os 

indivíduos, as famílias e as comunidades em diferentes locais, de forma a permitir comparações 

espaciais e temporais (INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES, 2005). 

Os elementos centrais a serem classificados estão definidos no contexto do processo 

de enfermagem e têm por base o entendimento de que há decisões fundamentais no cuidar. As 

decisões fundamentais do processo de enfermagem são as decisões sobre os diagnósticos, as 

intervenções e sobre os resultados sensíveis às intervenções.  

 

 

 

 

 

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 

Avanço do conhecimento 

Desenvolvimento de registros eletrônicos

Visibilidade às ações de enfermagem

Melhora da comunicação e da qualidade das documentações

Execução e avaliação das condutas de enfermagem

Segurança no planejamento
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FIM INFOGRÁFICO] 

 

Diagnósticos, intervenções e resultados são os elementos de que tem tratado o 

movimento de classificações na enfermagem. É possível pensar em classificação de outros 

conteúdos. No entanto, na enfermagem clínica, não se vislumbram outros elementos centrais 

que não os diagnósticos, as intervenções e os resultados pertinentes às ações da enfermagem. 

 

O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE): para que serve? [SUBTÍTULO] 

 

[INÍCIO FIGURA 

 

FIM FIGURA] 

 

•decisão sobre quais são as necessidades de 
cuidados do paciente ou da pessoa sob cuidados 

de enfermagem.
Diagnósticos

•correspondem à decisão sobre quais são as 
melhores intervenções para atender àquela 

necessidade.
Intervenções

•correspondem à decisão sobre quais são os 
resultados que se deseja obter com as 

intervenções ou quais são os resultados que 
foram obtidos com as intervenções selecionadas.

Resultados
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O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) representa a voz internacional da 

Enfermagem. O CIE articula a ação coletiva das entidades nacionais da Enfermagem, além de 

desenvolver projetos como a Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem e a 

Liderança para Mudança (FURUYA  et al, 2011). 

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 

FIM INFOGRÁFICO] 

 

O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) busca a universalização da 

linguagem de enfermagem para evidenciar os elementos de sua prática. Esses elementos são: o 

que os exercentes da enfermagem fazem (intervenções de enfermagem), tendo como base o 

julgamento sobre fenômenos humanos específicos (diagnóstico de enfermagem), para alcançar 

resultados esperados (resultados de enfermagem) (FURUYA  et al, 2011). 

Na década de 1990 o CIE agrega, por meio da Associação Brasileira de 

Enfermagem, consultoras brasileiras nos trabalhos para a Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE-CIE). Em 1997 inicia-se o projeto Classificação Internacional 

das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC), sob a coordenação da Associação 

Brasileira de Enfermagem e direção técnica da Profa. Dra. Emiko Yoshikawa Egry, com a 

finalidade de identificar elementos próprios das práticas em saúde coletiva para a CIPE. É, 

O CIE Congrega as organizaçãoes nacionais de enfermagem.

É um órgão independente, nao partidário e nao governamental.

Fundado em 1º de julho de 1889, em Londres.

VALORES defendidos: liderança, flexibilidade, inclusao, parceria 
e conquista.

MISSÃO: representar os enfermeiros de todo o mundo, fazer avançar 
a profissao e influenciar as politicas de saude
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portanto, no meio acadêmico que, no Brasil, manifesta-se o movimento de classificações de 

enfermagem. 

E sobre o código internacional de ética para enfermeiras (os), foi adotado pela 

primeira vez pelo Conselho Internacional de Enfermeiras (os) em 1953. Desde então, o código 

foi revisado e reafirmado várias vezes e, mais recentemente, com este reexame e revisão 

concluídos em 2012. 

 

AULA 2 

[INÍCIO AULA 2 

 

CIPE: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM 

 

CIPE: conceitos [SUBTÍTULO] 

 

A CIPE é uma classificação relativamente nova, pois tem 29 anos, se contados a 

partir de 1989, quando o Conselho Internacional de Enfermagem aprovou a Resolução que 

previa sua elaboração.  

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 

 

C
IP

E
: o

 q
u

e
?

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem

Uma terminologia padronizada, ampla e complexa, que 
representa o domínio da prática da enfermagem no âmbito 

mundial

Uma tecnologia de informação, pois proporciona a coleta, o 
armazenamento e a análise de dados de enfermagem em uma 

variedade de cenários, linguagens e regiões geográficas
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C
IP

E
: 

o
b

je
ti

v
o
s?

Fornecer um instrumento para descrever e documentar a prática 
clínica de enfermagem

Usar esse instrumento como base para a tomada de decisão clínica

Prover a profissão com um vocabulário e um sistema de classificação 
que possam ser usados para a inserção de dados de enfermagem em 

sistemas de informação computadorizados

C
IP

E
: 

m
et

a
s?

Desenvolver a CIPE com componentes específicos da Enfermagem

Obter reconhecimentos das comunidades/organizações de 
enfermeiros nacionais e internacionais

Assegurar que a CIPE é compatível com a OMS, a ISO e CEN, 
entre outros

Promover a utilização da CIPE no nível de bases de dados mínimos

Estabelecer um conjunto de dados mínimos (NMDS) e um método 
que incorpore a CIPE
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(Fonte: Adaptado de Miriam Nóbrega, 2012). 

FIM INFOGRÁFICO] 

 

 

C
IP

E
: 

cr
it

ér
io

s?
Suficientemente abrangente para servir a múltiplas 

utilizações

Suficientemente simples para ser útil aos enfermeiros na 
prática

Consistente, mas não dependente dos modelos teóricos de 
enfermagem

Sensível à diversidade cultural

Reflexo dos valores comuns da Enfermagem em todo o 
mundo (Código de Ética do CIE)

C
IP

E
: 

cr
it

ér
io

s?

Suficientemente abrangente para servir a múltiplas 
utilizações

Suficientemente simples para ser útil aos enfermeiros na 
prática

Consistente, mas não dependente dos modelos teóricos de 
enfermagem

Sensível à diversidade cultural

Reflexo dos valores comuns da Enfermagem em todo o 
mundo (Código de Ética do CIE)
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Evolução da CIPE [SUBTÍTULO] 

[INÍCIO FIGURA 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Adaptado de GARCIA, 2016). 

Obs: Pode fazer no modelo de gráfico de espinha de peixe, com o texto dentro de um quadrado, 

surgir de forma animada, aos poucos.  

FIM FIGURA] 

 

Uma das principais novidades da CIPE® Versão 1.0 foi o modelo de organização 

dos termos nela contidos. As versões Beta e Beta 2 estavam estruturadas em duas classificações 

Lançamento da CIPE* Versão 

2017 

 

*Esta obra contém a íntegra da versão 

mais nova da terminologia, traduzida para 

o português do Brasil, a CIPE® Versão 

2017: um sistema de classificação dos 

elementos da prática profissional 

(diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem) que permite a descrição e 

comparação de dados de enfermagem nos 

âmbitos local, regional, nacional e 

internacional. 
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(a de Fenômenos e a de Ações de Enfermagem), com um total de 16 eixos, ao passo que a 

CIPE® Versão 1.0 contém uma única estrutura de classificação, organizada em sete eixos – o 

Modelo de Sete Eixos mostrado a seguir. 

[INÍCIO FIGURA 

 

Figura - Da CIPE® Versão Beta 2 para o Modelo de Sete Eixos da Versão 1.0.  

Fonte: International Council of Nurses, citado em Garcia, 2017. 

FIM FIGURA] 

 

 

➢ Os termos dos sete eixos são utilizados para elaborar diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem. 

➢ Utiliza-se o raciocínio diagnóstico e o raciocínio terapêutico. 

➢ É compatível com a ISO 18.104:2003. 

➢ É utilizada para gerar expressões compostas de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem em todas as áreas clínicas da Enfermagem. 

 

 

Programa CIPE [SUBTÍTULO] 
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Em seus aspectos organizativos, o Programa CIPE® envolve três componentes – 

pesquisa e desenvolvimento; manutenção e operações; disseminação e educação – os quais, 

atuando de modo articulado, dão sustentação ao Ciclo de vida da terminologia. Cada 

componente envolve múltiplos processos e requer diferentes ferramentas para realizar as tarefas 

e gerar os produtos que lhes são próprios (INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES, 2009; 

COENEN, 2010). 

 

[INÍCIO FIGURA 

 

(Citado em Garcia, 2017) 

FIM FIGURA] 

 

Em 2003, o CIE desenvolve a ideia de acreditação de Centros para Pesquisa e 

Desenvolvimento da CIPE®, considerando-os elementos importantes tanto para o 

desenvolvimento da profissão como para a produção de informação e conhecimento com 

potencial para influenciar a enfermagem nos anos futuros (GARCIA; NÓBREGA, 2015).  

Há, hoje, 14 Centros CIPE® Acreditados pelo CIE em todo o mundo, assim 

distribuídos:  

➢ três na América do Norte (um nos Estados Unidos e dois no Canadá); 

➢ dois na América do Sul (um no Chile e um no Brasil);  

➢ cinco na Europa (um sediado em Berlim, um na Polônia, um na Itália, um 

em Portugal e um na Irlanda);  

➢ três na Ásia (um no Irã, um na Coreia e um em Singapura);  

➢ um na Oceania (localizado na Austrália). 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE  

225  

 

 

Padronização das Ações CIPE [SUBTÍTULO] 

 

CIPE® teve influência do modelo proposto pela Organização Internacional de 

Padronização (ISO), na norma ISO 18.104:2003 – Integração de um Modelo de Terminologia 

de Referência para Enfermagem.  

Na ISO 18.104/2003, define-se um diagnóstico de enfermagem como “um 

julgamento sobre um foco” ou como “um julgamento sobre uma dimensão” particular, como o 

modelo da figura a seguir. 

 

[INÍCIO FIGURA 

 

 

FIM FIGURA] 

 

Exemplo de diagnóstico de enfermagem: Atividades da vida diária prejudicadas 

➢ Atividade da vida diária - foco 

➢ Prejudicada – julgamento 

➢ Qualificador – atual 

➢ Objeto de informação - cliente 
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Já “ação de enfermagem”, na ISO 18.104/2003, é definida  como ação como um 

ato intencional aplicado a um “alvo” por meio de uma ação. Como representado na figura. 

 

 

[INÍCIO FIGURA 

 

FIM FIGURA] 

 

Exemplo de uma ação de enfermagem: Trocar curativo do membro inferior direito uma vez 

ao dia. 

➢ Trocar - Ação 

➢ Alvo – Curativo 

➢ Receptor do cuidado – Cliente 

➢ Tempo – uma vez ao dia 

➢ Local – Membro inferior direito 

 

Portanto, a ISO 18.104:2003 serve para: 

• Apoiar a construção de afirmativas de diagnósticos e de ações de enfermagem; 

• Facilitar a representação dos conceitos de diagnósticos e de ações de enfermagem e dos 

seus relacionamentos de uma maneira apropriada para ser utilizada no de computador; 
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• Fornecer uma estrutura para a geração de expressões composicional dos conceitos 

atômicos dentro de uma terminologia da referência; 

• Facilitar o mapeamento cruzado entre os conceitos de ações e de diagnósticos de 

enfermagem das várias terminologias existentes; 

• Permitir a avaliação sistemática das terminologias e de modelos associados com a 

finalidade de harmonização; 

• Fornecer uma linguagem para descrever a estrutura dos conceitos dos diagnósticos e das 

ações de enfermagem, a fim permitir a integração apropriada com modelos de 

informação. 

FIM AULA 2] 

 

AULA 3 

[INÍCIO AULA 3 

 

NANDA-I, NIC E NOC: APLICAÇÃO E REGISTRO [TÍTULO] 

 

 

 

[INÍCIO FIGURA 

Estamos vendo que existem várias 

classificações, vamos discutir as mais 

usadas na atualidade. 

Vejamos o resumo no quadro! 
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FIM FIGURA] 

NANDA-I – Classificação de diagnósticos de enfermagem [SUBTÍTULO] 

 

Taxonomia da NANDA-I  

 

A NANDA International oferece uma terminologia padronizada de diagnósticos de 

enfermagem e apresenta todos em um esquema classificatório, mais especificamente, uma 

taxonomia.  

A taxonomia é diferente de uma terminologia.  

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 
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FIM INFOGRÁFICO] 

 

Na taxonomia dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, usamos um gráfico 

hierárquico para mostrar nossos domínios e classes. Os diagnósticos não estão descritos nesse 

gráfico, embora pudessem ser parte dele. A razão principal da não inclusão é a existência de 

234 diagnósticos, o que deixaria o gráfico bastante grande – e de leitura difícil! 

 

 

 

 

 

 

[INÍCIO FIGURA 

TAXONOMIA pode ser uma 
ordenação sistemática de 

fenômenos que definem os 
conhecimentos da disciplina 

de enfermagem.

TERMINOLOGIA em saúde 
denotam conhecimentos de 

disciplinas e demonstram como 
determinado grupo de profissionais 

percebe as áreas importantes de 
conhecimento da disciplina. 
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Figura - Domínios e classes da Taxonomia II da NANDA-I. 

FIM FIGURA] 

 

 

 

 

 

 

Uma taxonomia na área da saúde, por conseguinte, tem múltiplas funções que 

incluem: 

➢ proporcionar uma visão dos conhecimentos e das áreas de atuação de determinada 

profissão;  

➢ organizar os fenômenos de modo a refletir as mudanças na saúde, nos processos e nos 

mecanismos que interessam ao profissional;  

➢ mostrar a conexão lógica entre os fatores que podem ser controlados ou manipulados 

pelos profissionais da disciplina (VON KROGH, 2011). 

 

Classificar é um modo de 

compreender a realidade, 

dando nomes a itens, objetos 

e fenômenos e ordenando-os 

em categorias. 
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Em enfermagem, o mais importante é que os diagnósticos sejam classificados de 

modo a ter sentido clínico; assim, quando um enfermeiro está tentando identificar um 

diagnóstico que não costuma encontrar na prática, consegue, de modo lógico, usar a taxonomia 

para encontrar informações adequadas sobre possíveis diagnósticos relacionados. 

Dentro das classificações, temos a seguir um exemplo de como aplicar os 

diagnósticos de enfermagem. 

 

[INÍCIO FIGURA 

 

Fonte: VON KROGH, 2011 

FIM FIGURA] 

 

Os conhecimentos de enfermagem incluem respostas individuais, familiares, 

grupais e comunitárias (saudáveis e não saudáveis), riscos e elementos positivos.  

A taxonomia da NANDA-I pretende funcionar das seguintes formas: 

➢ ser um modelo, ou mapa cognitivo, dos conhecimentos da disciplina da enfermagem;  

➢ comunicar o conhecimento, as perspectivas e as teorias;  

➢ oferecer estrutura e ordem para esse conhecimento;  

➢ funcionar como um instrumento de apoio ao raciocínio clínico; 

➢ oferecer uma maneira de organizar os diagnósticos de enfermagem num prontuário 

eletrônico de saúde (adaptado de von Krogh, 2011). 
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Usando dessa forma a taxonomia e a terminologia, tem-se apoio ao raciocínio 

clínico, bem como auxílio para você se deslocar por um grande volume de 

informações/conhecimentos (234 diagnósticos), de modo eficiente e real.  

Uma revisão dos fatores de risco ou fatores relacionados e características 

definidoras desses quatro diagnósticos pode oferecer mais dados que você precisa obter para 

tomar uma decisão informada, e/ou possibilitar-lhe uma comparação da sua coleta com aqueles 

indicadores diagnósticos para o diagnóstico exato da paciente. 

Você pode seguir o seguinte raciocínio: 

 

[INÍCIO FIGURA 

 

 

Figura – Uso da Taxonomia II e da terminologia da NANDA-I para identificar e validar um 

diagnóstico de enfermagem fora de sua área de expertise 

Fonte: VON KROGH, 2011 

 

FIM FIGURA] 

 

[INÍCIO SAIBA MAIS 

 

Após um determinado período de evolução a taxonomia da NANDA-I apresenta 

234 diagnósticos de enfermagem (até 2015), agrupados (classificados) em 13 domínios 
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(categorias) da prática da enfermagem: Promoção da Saúde, Nutrição, Eliminação e Troca, 

Atividade/Repouso, Percepção/Cognição, Autopercepção, Papéis e Relacionamentos, 

Sexualidade, Enfrentamento/Tolerância ao Estresse, Princípios da Vida, Proteção/Segurança, 

Conforto, Crescimento/Desenvolvimento. 

 

 

 

Um diagnóstico de enfermagem é um “julgamento clinico das 

respostas/experiencias do indivíduo, da família ou comunidade a problemas de saúde/processos 

vitais reais ou potentes (..) constitui a base para seleção das intervenções de enfermagem para 

alcançar resultados pelos quais o enfermeiro é responsável” (NANDA-I, 2013, p.588). 

 

Essa perspectiva singular e baseada em evidências inclui as dimensões social, 

psicológica e espiritual do atendimento.  

 

 

 

 

 

 

Qual é então o conceito de 

diagnóstico da NANDA-I? 

Implementar diagnósticos de 

enfermagem incrementa qualquer 

aspecto da prática da enfermagem, 

desde conquistar respeito profissional 

até garantir documentação 

consistente que represente o 

julgamento clínico profissional dos 

enfermeiros e a documentação 

correta para possibilitar o reembolso. 
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Portanto, para que serve NANDA-I? 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 

 

FIM INFOGRÁFICO] 

 

 

 

EXISTE PARAINTERNACIONALNANDA

Que reflita os julgamentos clínicos dos 
enfermeiros com precisão.

Promover 
uma 

terminologia 

Aperfeiçoar 

Desenvolver
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[INÍCIO SAIBA MAIS 

 

 

Importante lembrar que quem primeiro introduziu o conceito de diagnóstico de 

enfermagem (DE) no Brasil foi Wanda de Aguiar Horta. Para ela, DE é a identificação das 

necessidades do ser humanos que precisa de determinação, pelo enfermeiro, do grau de 

dependência deste atendimento em natureza e extensão. 

Acesse o livro de wanda horta: 

http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/79393/mod_folder/content/0/Livro%20-

%20Processo%20de%20Enfermagem%20-%20Wanda%20Horta.pdf?forcedownload=1 

 

FIM VOCÊ SABIA] 

 

BREVE HISTÓRICO  

 

 

http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/79393/mod_folder/content/0/Livro%20-%20Processo%20de%20Enfermagem%20-%20Wanda%20Horta.pdf?forcedownload=1
http://ead.uftm.edu.br/pluginfile.php/79393/mod_folder/content/0/Livro%20-%20Processo%20de%20Enfermagem%20-%20Wanda%20Horta.pdf?forcedownload=1
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FIM SAIBA MAIS] 

 

 

 

 

O processo de enfermagem inclui coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento, estabelecimento de resultados, intervenção e avaliação, conforme já foi falado 

no modelo 2 deste curso. 

Enfermeiros usam a coleta de dados e o julgamento clínico para formular hipóteses 

ou explicações sobre problemas reais ou potenciais presentes, riscos e/ou oportunidades de 

promoção da saúde. Todas essas etapas exigem conhecimento de conceitos subjacentes à 

ciência da enfermagem antes da identificação de padrões nos dados clínicos ou da elaboração 

de diagnósticos exatos. 

O resultado é a construção da imagem seguinte. 

 

[INÍCIO FIGURA 

 

Como você pode fazer um 

diagnóstico? 

Vamos a um breve passo a passo! 
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Modelo de Diagnostico de enfermagem da NANDA-I

 

FIM FIGURA] 

 

Os diagnósticos de enfermagem descrevem as necessidades reais, potenciais (risco 

de desenvolver) e de promoção de saúde (JOHNSON et al, 2012). Os elementos dos 

diagnósticos da NANDA-I real são: 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 
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FIM INFOGRÁFICO] 

 

 

Uma Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem é necessária para 

que enfermeiros possam participar nos modernos sistemas de saúde, realizar pesquisas, 

desenvolver o ensino e implementar a assistência de enfermagem com qualidade e a um custo 

acessível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC – Classificação de intervenções de enfermagem [SUBTÍTULO] 

Identificação

Definição de 
diagnostico

Características 
definidoras

• Sinais e 
sintomas

Fatores 
relacionados

•Fatores 
causativos 
ou 
associados

E o legal é que os diagnósticos de Enfermagem 

apresentam código propostos pela NANDA e 

representantes da ANA, para inclusão, pela 

OMS, no CID10. Esse código facilita o 

processo de informatização dos diagnósticos e 

podem ser usados nas instituições de saúde. 
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O foco das intervenções está no comportamento de enfermagem e não no paciente 

como é o caso do diagnóstico, ou seja, nas ações de enfermagem que auxiliam o paciente a 

progredir em direção ao resultado desejado. 

NIC é considerado um dos maiores avanços em termos de sistemas de classificação 

de intervenções de Enfermagem.  

Na NIC uma intervenção é considerada um tratamento realizado pela Enfermagem, 

sendo que uma intervenção é formada por várias atividades.  

 

A estrutura taxonômica da NIC é constituída por três níveis (MCCLOSKEY; 

BULECHEK, 2010): 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 

FIM INFOGRÁFICO] 

 

As intervenções de enfermagem da NIC são constituídas por título e definição que 

não podem ser alterados por representarem a linguagem padronizada, e uma lista de atividades 

que descrevem as ações profissionais ao executar a intervenção de enfermagem, as quais podem 

ser modificadas proporcionando a individualização do cuidado. Para o uso clínico das 

•Mais abstrato,

•Representado por 
sete domínios 

(fisiológico básico, 
fisiológico 
complexo, 

comportamento, 
segurança, família, 
sistema de saúde e 

comunidade).

Primeiro

•Representado por 
30 classes, 

organizadas dentro 
dos domínios.

Segundo 
•Constituído por 542 

intervenções de 
enfermagem, 
agrupadas de 
acordo com as 

classes e domínios.

Terceiro
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intervenções da NIC, entre outros meios, há disponível um capítulo de ligação com os 

diagnósticos da NANDA-I (ligação NANDA-I/NIC), em que, a partir da identificação de um 

diagnóstico é possível identificar uma lista de intervenções de 1º nível ou prioritárias, 2º nível 

ou sugeridas e 3º nível ou adicionais optativas, assim classificadas de acordo com a maior 

probabilidade de resolução do diagnóstico identificado (MCCLOSKEY; BULECHEK, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Outros prestadores de saúde também podem usar a NIC ao descrever seus 

tratamentos) (JOHNSON et al, 2012). Diferente da NANDA que é usado apenas por 

enfermeiros. 

A classificação da NIC foi traduzida para nove idiomas e tem sido atualizada 

continuamente, já estando em sua sexta edição, com 554 intervenções. 

 

 

 

 

 

A NIC pode ser utilizada em todos os 

cenários (das terapias intensivas até o 

atendimento domiciliar, cuidados 

paliativos e estabelecimentos de 

prestação de assistência primaria) e em 

todas as especialidades (da pediatria e 

obstetrícia a cardiologia e gerontologia). 

E como anda os avanços 

na informatização das 

informações em saúde? 
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A documentação do cuidado de enfermagem está cada vez mais sendo 

informatizada. Somente após o desenvolvimento da NIC o sistema avançou.  

Serviços individuais desenvolveram seus próprios conjuntos de prescrições de 

enfermagem ou ações, usando listas de prescrições que haviam sido geradas a partir dos planos 

de cuidados usados na instituição.  

Como as intervenções de enfermagem foram tradicionalmente consideradas como 

sendo uma série de ações separadas, uma lista computadorizada sem os resultados da NIC em 

milhares de itens, o plano de cuidados de enfermagem do paciente poderia ter até 75 

"intervenções".  

  

 

 

 

 

 

        

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Em 1983, concluiu-se que embora os 

enfermeiros "gastem muito tempo 

documentando, esta documentação não é 

sistematicamente organizada, a ponto de 

aumentar o conhecimento de enfermagem, 

desenvolver a prática de enfermagem, ou 

melhorar o cuidado ao paciente". 

 

Zielstorff citado por McCloskey; 

Bulechek em 1996 afirmaram que "o 

maior impedimento ao desenvolvimento 

de sistemas informatizados de 

enfermagem é a base deficiente do 

conhecimento de enfermagem". 
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A NIC, em conjunto com as classificações dos diagnósticos e resultados dos 

pacientes, desenvolveu um registro automatizado do paciente para assim prover a enfermeira 

com os dados dos elementos clínicos. 

 

NOC – Classificação de resultados de enfermagem [SUBTÍTULO] 

 

Em 1997, publicou-se uma Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) de 

caráter abrangente e padronizada dos resultados de pacientes, que pode ser utilizada na 

avaliação dos resultados das intervenções de enfermagem (JOHNSON et al, 2012). 

A NOC contém resultados para indivíduos, cuidadores familiares, família e 

comunidade que podem ser usados em diferentes locais e especialidades clínicas 

(MOORHEAD et al, 2008). 

Esse sistema de classificação tem sido desenvolvido em fases que visam o seu 

aperfeiçoamento e incluem o trabalho piloto e teste da metodologia, construção dos resultados, 

da taxonomia e testes clínicos, avaliação das escalas de medida, e refinamento e uso clínico da 

taxonomia (MOORHEAD et al, 2008).  

Atualmente, está em sua quinta edição traduzida para o português e consta de uma 

lista com 490 resultados com definições, indicadores e escalas de medida. Os resultados estão 

organizados em 7 domínios e 32 classes.  NOC foi traduzida para 10 idiomas e tem sido cada 

vez mais utilizada nos Estados Unidos e em todo mundo.  

NOC tem uma estrutura de codificação que permite a sua expansão em nível da 

taxonomia e cria um indicador único para resultado, indicador e escala de mensuração. 

 

O livro é ideal para enfermeiros, estudantes, educadores, pesquisadores e 

administradores, na procura por melhores custos e resultados para os pacientes.  

Uma novidade: A classe Controle da Saúde, acrescentada à taxonomia da NOC, 

inclui resultados que descrevem o papel do indivíduo no controle de uma doença aguda ou 

crônica. Mas ressalta que o julgamento clinico do enfermeiro é fator mais importante na seleção 

de resultados. 
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[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 

Fonte: Adaptado de MOORHEAD et al, 2008. 

FIM INFOGRÁFICO] 

Os resultados foram desenvolvidos para serem usados em todos os cenários, 

especialidade e durante toda assistência prestada. 

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

Cada resultado da NOC possui: 

(Adaptado de MOORHEAD et al, 2008) 

FIM INFOGRÁFICO] 

Um Resultado é definido 
como

Estado Comportamento

Ou percepção 
individual, da 
familia ou da 
comunidade

um nome de 
identificação

uma definição 

uma lista de 
indicadores para 

avaliação do estado do 
paciente em relação ao 

resultado

uma escala de Likert de 
cinco pontos para 
medir o estado do 

paciente

uma pequena lista das 
referencias utilizadas 

no desenvolvimento de 
um resultado
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O crescimento do cuidado de enfermagem supervisionado continua a trazer 

preocupações a respeito da efetividade das intervenções da enfermagem e da qualidade dos 

cuidados à saúde aos enfermeiro, organizações de assistência à saúde, consumidores e políticos 

(MOORHEAD et al, 2016). 

A equipe de enfermagem desempenha um papel fundamental na prestação de 

assistência custo-efetivo nos diferentes cenários de assistência à saúde. Portanto, é importante 

que os dados de enfermagem sejam incluídos na avaliação da efetividade em todos os cenários 

de assistência à saúde (MOORHEAD et al, 2016). 

A NOC completa os elementos do processo de enfermagem do Conjunto de Dados 

Mínimos de enfermagem (NMDS) (MOORHEAD et al, 2016). 

Além disso, a NOC é uma linguagem parceira das intervenções NIC e dos 

diagnósticos NANDA. É necessário que haja linguagem padronizada de enfermagem para 

garantir que os elementos de enfermagem identificados no NMDS sejam incluídos em bancos 

de dados eletrônicos de pacientes (MOORHEAD et al, 2016). 

[INÍCIO SAIBA MAIS 

 

(MOORHEAD et al, 2016). 

FIM SAIBA MAIS] 

[INÍCIO FIGURA 
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(MOORHEAD et al, 2016). 

FIM FIGURA] 

 

[INÍCIO FIGURA 

 

FIM FIGURA] 

 

[INÍCIO INFOGRÁFICO 

 

DIAGNOSTICO

Descreve estados 
menos postivos 
do que se deseja

descreve 
problemas (reais 
ou potenciais).

RESULTADOS

Descreve um estado, 
um comportamento 

ou percepção 
variáveis

Pode ser usado em 
qualquer ponto, do 

negativo ao positivo

usados para mensurar 
os diagnosticos de 

enfermagem.

Encerrando nossa aula, veja 

as regras da padronização da 

NOC e entenda a diferença 

entre diagnóstico e resultados! 
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FIM INFOGRÁFICO] 

FIM AULA 3]  
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FIM REFERÊNCIAS] 

 

AVALIAÇÃO 

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

Inserir descrição da avaliação aqui 

FIM AVALIAÇÃO] 

 

 

FIM UNIDADE 2] 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABtbAAL/terminologi%20as
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABtbAAL/terminologi%20as
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UNIDADE 3  

[INÍCIO UNIDADE 3 

REGISTRAR É EVIDÊNCIA CIENTIFICA [TÍTULO] 

 

Nesta unidade será feito o resgate do que aprendemos nos Módulos 1, 2 e nas 

unidades 1 e 2 deste modulo 3.  Isso porque vamos reforçar nosso conhecimento em relação ao 

registro de enfermagem. Nesta fase, nosso foco será os diferentes tipos de evolução após 

avançar as etapas do processo de enfermagem.  Então, venha comigo! 

 

AULA 1 

[INÍCIO AULA 1 

NO PROCESSO DE ENFERMAGEM (PE) O QUE DEVO REGISTRAR? [TÍTULO] 

 

Etapas do PE e o registro [SUBTÍTULO] 

 

Vimos que o processo de enfermagem – PE é organizado em 5 etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes (Cofen, 2009): 

 

 

 

E todas devem estar adequadamente 

registradas. Seja de forma impressa ou 

informatizada ou ambos se os profissionais 

não tiverem assinatura digital. 
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Vimos na unidade 1 como registrar as anotações de enfermagem. Fazer de forma 

clara, objetiva e completa. Isso é fundamental para obter os dados necessários para elaborar o 

diagnóstico de enfermagem. 

 

Aprendemos como se constrói um diagnóstico. E devemos sempre lembrar que ao 

registrá-los devemos seguir as classificações/taxonomias preconizadas. Como citados no 

modulo 2 e explicado na unidade 2 deste módulo. 

   

Feito isso, teremos condições de traçar os planos de cuidados de nosso paciente. E 

não paramos por ai. Precisamos avaliar e registrar os achados.  

 

 

Prescrição de enfermagem e a relação multiprofissional [SUBTÍTULO] 

 

As intervenções de enfermagem podem ser:

 

• São as prescrições de enfermagem que envolvem as diretrizes de implementação 
visando a compor o conjunto de intervenções determinadas pelo Enfermeiro e pelo 
Médico, ou seja, são vinculadas à decisão de outro profissional, tais como prescrições 
medicamentosas, testes-diagnósticos, exigências alimentares e tratamentos

• Exemplo: O médico prescreve pesar o cliente três vezes por semana. O Enfermeiro 
define a forma pela qual a prescrição deverá ser implementada – como, por exemplo: 
Pesar na segunda, quarta e sexta feira – Utilizar balança de leito.

Intervenções 
dependentes: 

• As que descrevem as atividades que o Enfermeiro realiza em colaboração com outros 
membros da equipe de saúde, tais como Assistentes sociais, Nutricionistas, 
Fisioterapeutas, Médicos, etc.

• Exemplo: cliente com Insuficiência renal, com recomendação médica de restrição hídrica 
de 600 ml via oral nas 24 h. A Enfermeira e a nutricionista calculam a quantidade de 
fluidos que o cliente pode receber a cada turno, incluindo volume da refeição, liquidos e 
medicações VO.

Intervenções 
interdependentes 

• são as atividades prescritas pelos Enfermeiros aos membros de sua equipe após 
estabelecer os diagnósticos de enfermagem.

Intervenções 
independentes 
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Quais as Diretrizes da Prescrição de Enfermagem? [SUBTÍTULO] 

 

Seguindo o conceito da gestao de qualidade 

➢ Deve ser realizada privativamente pelo Profissional Enfermeiro. A equipe de 

enfermagem pode opinar com relação aos cuidados prescritos, aplicabilidade, 

dificuldades encontradas para efetivar os cuidados prescritos, além de sugerir 

modificações; 

➢ Utilizar letra legível, sem rasuras, espaços em branco, evitando-se interpretações 

errôneas. Onde houver sistema digital próprio da instituição, não pode também haver 

rasuras após impressa.  

➢ A prioridade de horário para a prescrição deve ser caracterizada com estabelecimento 

de rotina, possibilitando ao máximo, condições de adaptação aos costumes e hábitos do 

paciente, minimizando o desconforto e maximizando os benefícios; 

➢ As prescrições que não necessitarem de horário fixo para execução, podem ser 

recomendadas por período: M T N; 

➢ Devem ser datadas e assinadas refletindo a responsabilidade pessoal  e legal do 

enfermeiro além de proporcionar esclarecimentos quando necessário e retorno da 

eficiência da intervenção; 

➢ As intervenções devem incluir verbos precisos de ação e listar atividades específicas 

para o alcance dos resultados desejados. O verbo a ser utilizado deve estar sempre no 

infinitivo e indicar o grau de dependência do cliente (fazer, auxiliar, orientar, 

encaminhar, observar, anotar, verificar, etc.) 

➢ As intervenções de enfermagem devem definir: Quem, o Que, Onde, Quando, Como e 

com que freqüência ocorrerá às atividades planejadas e determinadas. Quanto mais 

detalhes houver, menores são as chances de erro. 

➢ Exemplo: Irrigar com vigor a ferida faz-se necessário saber e indicar: 

• Que ferida (talvez o cliente tenha mais de uma); 

• Quem irrigará; 

• Quando irrigar (uma vez ao dia, cada vez que for trocado o curativo); 

• Como irrigar – (vigorosamente, derramando a solução? Utilizando o 

bulbo de uma seringa? Com solução salina, água destilada, antibiótico?) 

➢ Devem ser numeradas para designar uma seqüência, de acordo com os diagnósticos.  
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Quais os tipos de prescrição de enfermagem? [SUBTÍTULO] 

 

➢ Prescrição de enfermagem diária relacionada aos padrões mínimos de enfermagem 

(PME): consiste no conjunto de cuidados relacionados aos diagnósticos padronizados, por 

exemplo, em serviços ou unidades que atendam uma especialidade médica – Oncologia, 

cardiologia, obstetrícia, pediatria, etc. Os cuidados padronizados são diretrizes detalhadas que 

representam o atendimento indicado previsto para uma situação específica, porém este tipo de 

prescrição está sujeita a erros, uma vez que, por estar padronizado corre-se o risco de prescrever 

ações desnecessárias. Exemplo: em uma clínica obstétrica, é comum que uma grande parcela 

das clientes apresente episiotomia, cujo cuidado padrão indicado seja o de observar o aspecto 

da episiorrafia. No entanto, pacientes com períneo íntegro poderão surgir, e esta prescrição não 

mais se aplica. Portanto, torna-se necessário estar atento à individualidade de cada cliente. Os 

cuidados padronizados poderão surgir através de impressos contendo as prescrições ou através 

de programas computadorizados que ao clicar sobre a patologia/problema/diagnóstico, sugerem 

as prescrições padronizadas; 

 

➢ Prescrição diária específica: é o conjunto de cuidados relacionados com os Diagnósticos de 

Enfermagem individualizados de cada cliente. A cada problema do cliente é emitida uma 

prescrição visando a atender à necessidade afetada. É comum nas Instituições de saúde haver 

uma combinação destas duas prescrições, onde a específica complementa e individualiza a 

assistência a ser prestada; 

 

➢ Prescrição ou Plano de alta: é o conjunto de orientações escritas, recomendadas ao paciente 

por ocasião da alta médica. Deve ser relacionada com os Diagnósticos de Enfermagem 

individualizados. O plano de alta deve ser planejado e sistematizado ao longo da internação, 

preparando o cliente para a alta, com informações e orientações referentes à patologia, cuidados, 

seqüelas etc. O Plano de alta tem como meta identificar as necessidades específicas do cliente 

e/ou familiar visando a proporcionar condições favoráveis de saúde. A abordagem deve- se 

levar em consideração nível de entendimento e conhecimento tanto do cliente como dos 

familiares. É ainda primordial discutir e estabelecer com este cliente, um sistema de referência 

e contra referência para continuidade do tratamento e avaliações necessárias da equipe de saúde. 
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A referência e contra-referência, além de constituir um preceito legal e ético profissional para 

a garantia da continuidade da Assistência de Enfermagem, garantindo também, ao 

paciente/cliente, condições que evitem os agravos relacionados com a patologia, e mostram 

à comunidade, uma Enfermagem efetiva, eficaz e eficiente quanto aos seus propósitos. 

 

 

 

 

Nosso paciente tem várias necessidades, mas uma delas chamou muito a atenção 

porque foi o pivô de um julgamento, em que a família culpou o responsável, no caso o 

enfermeiro e a equipe envolvida de negligência e imprudência, que na concepção da família 

levou a infecção do paciente, que complicou e acabou indo a óbito. 

Vamos, então, selecionar o diagnóstico para lesão por pressão – LPP.  

 

 

 

A construção deste diagnóstico baseou-se na NANDA, NOC – NIC e CIPE. 

 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMAGEM ESPECIFICOS: 

 

➢ Integridade tissular prejudicada: região sacral.  

Então, vamos retomar àquele caso mostrado 

no início deste módulo? 

Na aula 3 da unidade I, Vimos como foi 

registrada a admissão, a passagem de 

plantão e agora vamos verificar como se deu 

a prescrição de enfermagem.  

Afinal, a Enfermeira Sofia havia 

percebido e registrado a LPP? 

Na prescrição de enfermagem havia 

cuidados direcionados com a LPP?  

Vejamos o que ela prescreveu no dia. 
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➢ Eritema atual na pele: região do calcâneo D. 

➢ Edema atual em pernas. 

➢ Mobilidade física prejudicada. 

➢ Perfusão Tissular Periférica ineficaz 

 

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM – JOAO DA SILVA SANTOS 

Folha 1/1                                                                                                                        validade: 28/06/2018 10:40 a 29/06/2018 8:00 

CUIDADOS FREQUENCIA 

1. Hidratar a pele com AGE. 4x/dia M            T              N               N 

2. Colocar placa de hidrocoloide em região do 

calcâneo D/E, sacral, trocânter D/E e escápulas 

D/E. 

Agora 

3. Estimular movimentos dos membros. 3x/dia M             T              N            

4. Elevar membros acima do nível do coração. Continuo  

5. Medir região maleolar D e E. 1x/dia M 

6. Realizar mudança de decúbito de 2/2h 12-14-16-18-20-22-24-02-04-06-08 

7. Verificar perfusão tissular (enfermeiro)  

8. Monitorizar oximetria de pulso Continuo 

9. Manter pele seca: trocar fralda sempre que 

necessário 

 

10. Verificar SSVV 4/4h 12    16   20    24    04    08 

 

Sofia Martins Luz 

_______________________________________________________ 

Drª SOFIA MARTINS LUZ 

ENF. COREN-MG 111.111 

28/06/2018, 10:40h    

 

 

 

 

 

 

Não esquecer que mesmo 

checando a prescrição, todos 

os cuidados realizados devem 

constar no relatório de 

enfermagem. 
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Na próxima aula veremos como foi feita a evolução do enfermeiro. Momento 

importante para verificarmos melhoras, pioras ou manutenção do quadro. Com isso, saberemos 

se haverá necessidade de mudar os diagnósticos. 

FIM AULA 1] 

 

AULA 2 

[INÍCIO AULA 2 

TIPOS DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM [TÍTULO] 

 

Para que serve a evolução? [SUBTÍTULO] 

 

A Evolução de Enfermagem consiste na análise diária das respostas do paciente 

frente às intervenções de Enfermagem, em função de resultados atingidos. As respostas do 

paciente são expressas diante de cada diagnóstico. O objetivo é nortear o planejamento da 

assistência a ser prestada ao cliente e informar o resultado das condutas de enfermagem 

implementadas. 

O Enfermeiro desenvolve a avaliação e afere os resultados da intervenção, 

possibilitando uma retroavaliação contínua na intervenção necessária ao alcance dos 

resultados esperados. 

Através da Evolução de Enfermagem, evidenciam-se os efeitos, as repercussões 

e os benefícios dos cuidados prestados em relação a determinados parâmetros 

preestabelecidos, possibilitando indicar a suspensão, modificação ou manutenção da 

Prescrição de Enfermagem anterior. É um importante instrumento para o Enfermeiro saber 

se realmente a assistência prestada ao cliente está sendo eficaz ou ideal. Este é o momento 

no qual ocorre à avaliação propriamente dita deste cliente. 
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O conhecimento técnico científico do profissional Enfermeiro a cerca da patologia 

do cliente é fundamental para uma Evolução de Enfermagem. Portanto, quanto mais o 

Enfermeiro estiver instrumentalizado, maior será sua habilidade em evoluir e buscar 

soluções aos problemas apresentados. 

Os principais instrumentos que o Enfermeiro dispõe para a realização da Evolução 

de Enfermagem consistem na observação, avaliação e comunicação. 

Observação: saber o que e como observar, segundo HORTA, 1970, a observação 

é a ação ou efeito de observar, isto é, olhar com atenção para examinar com minúcia. 

Avaliação: É utilizada para subsidiar a manutenção e a necessidade de 

reformulação e ajuste no planejamento da assistência. A Avaliação é o ato de fazer um 

levantamento ou verificação dos procedimentos de Enfermagem realizados e dos 

resultados obtidos no atendimento das necessidades básicas da pessoa humana. 

Comunicação: É o contato com o cliente, realizado pela equipe de Enfermagem 

e pela equipe de Saúde. Utilizada pelo Enfermeiro durante a avaliação do cliente, com 

objetivo de coletar dados para a realização da Evolução, direcionando a partir daí as ações 

de Enfermagem. O Enfermeiro deve desenvolver habilidades e aprimorar-se para fazer uso 

da comunicação não verbal, além da verbal para interagir-se com o cliente, obtendo assim 

resultados positivos no desenvolvimento das ações de enfermagem. 

O registro dos dados levantados por meio do Histórico de Enfermagem é 

fundamental para o registro da Evolução, pois através deste instrumento, são colhidas as 

primeiras informações sobre o cliente e é a partir dele que serão direcionadas as ações de 

Enfermagem, servindo inclusive como instrumento para comparação da real “Evolução” 

do cliente. 

Para a elaboração de uma Evolução, alguns pontos devem ser adotados como 

normativos, a fim de facilitar seu entendimento e a comunicação entre a equipe e o cliente. 

Deve-se estabelecer um roteiro para o registro das informações, além da clareza e 

objetividade do texto. 

 

Tipos de evolução [SUBTÍTULO] 
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➢ Na evolução de alta é essencial conter informações acerca das condições 

físicas e emocionais do cliente, todas as orientações emanadas e o retorno à consulta de 

enfermagem além da contra-referência; 

 

➢ Na evolução do óbito, devem estar registrados as condições que levaram ao 

óbito, procedimentos realizados e o destino dado ao corpo, além das orientações fornecidas aos 

familiares; 

 

 

➢ Nas evoluções de transferência interna e externa devem estar registrados 

todos os dados essenciais para nortear o planejamento e possibilitar a continuidade da 

assistência. 

 

➢ Na evolução 24h dos cuidados de enfermagem: deve conter o registro feito 

pelo Enfermeiro após a avaliação do estado geral do paciente. Nesse registro devem constar 

os problemas novos identificados, um resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e 

os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes. 

 

➢ Evolução frente aos diagnósticos [SUBTÍTULO] 

 

 

EXEMPLO DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM 

2º dia de internação: 

Evolução 24h 

29/06/18- 8:00 Melhoras da perfusão tissular periférica, caracterizada por retorno de 

perfusão em tempo inferior a 3s e melhoras da saO2 para 95%. Foi realizada mudança 
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de decúbito conforme horário estabelecido, sem aumento da área hiperemiada em região 

sacral, mantendo circunferência de 8 cm x 9 cm da Lesão tissular, sendo solicitado 

avaliação do cirurgião plástico para provável desbridamento. Mantem eritema em 

calcâneo direito, com circunferência mantida em 2 cm x 3 cm. Mantém placa de 

hidrocoloide em região escapular, trocânter, sacral, calcâneo. Pele segue hidratada com 

AGE. Pele úmida em alguns momentos devido frequência aumentada de evacuações. 

Houve regressão do edema observado com a circunferência maleolar D = 25,8 mm e E = 

24,6 mm.  Houve melhoras do padrão dos sinais vitais, com aumento da PA PA 110X70 

mmHg, diminuição da FC para 96 bpm, diminuição da FR para 26irpm e T diminuída 

para 36,9º, porem apresentando picos febris. Nega novas queixas. Mantenho cuidados 

prescritos. Sofia Martins. ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

4º dia de internação: 

Na evolução do óbito, devem estar registrados as condições que levaram ao óbito, 

procedimentos realizados e o destino dado ao corpo, além das orientações fornecidas aos 

familiares. Vamos vê modelo a seguir. 

 

01/07/18- 12:00 Apresentou pioras do nível de consciência, alteração dos SSVV: PA: 80 

x60 mmHg, FC=140 bpm,  FR=28 irpm, T=34,6º. Ao exame laboratorial, Leucócitos 

abaixo de 4 000 cel/mm3, diminuição das plaquetas sanguíneas. Observado edema 

generalizado com sinal de cacifo em MMSS e em MMII, diminuição do debito urinário, 

Iniciou dispneia, em seguida ausência de pulso, encontrava-se com CNE, recebendo dieta, 

sendo desligada e posto sonda em drenagem. O médico já se encontrava a beira leito, 

constatou a PCR, sendo iniciado os ciclos de RCP, foi aplicado 1 choque de 200 J, e 

reinicou a RCP por 2 minutos até o DEA avisar sobre a verificação do ritmo, foi entubado, 

avaliado ritmo não chocável e reiniciado a RCP por mais 2 minutos, foi administrado 

01 ampola de epinefrina (adrenalina)- 1mg, EV, em AVP/MSD, sendo repetida a cada 

3min; feito 300mg  de amiodarona, EV, AVP/MSD e 20ml de bicarbonato de sódio 8,4%, 
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mantido ciclos de RCP por 30 min, não apresentou retorno de batimento cardíaco. Sofia 

Martins--------------------------------------------------------------------------------- 

12:40- Constatado o óbito pelo médico Drº. Paulo e atestado por ele, comunicado o óbito ao 

setor responsável, conforme rotina da institucional. Solicito a presença de familiares no 

hospital munidos de documentos do cliente. Foi realizado higiene corporal, curativo 

oclusivo em região sacral, colocado prótese dentária inferior, retirado dispositivos 

invasivos (CNE, CVD, CVP, TOT). Sofia Martins----------- 

13:30- Encaminhado, em maca especifica, ao necrotério, juntamente com pertences, foi 

em posição anatômica do corpo conforme protocolo da instituição, com Identificação. 

Sofia Martins. ---------------------------------------------------------- 

  

 

FIM AULA 2] 

 

[INÍCIO VOCÊ SABIA 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05452017_52030.html 

 

FIM VOCÊ SABIA] 

 

AULA 3 

[INÍCIO AULA 3 

TRABALHO EM EQUIPE [TÍTULO] 

 

Você percebeu que a realização do Processo de Enfermagem só acontece quando 

temos trabalho em equipe? 

Cada componente da equipe tem seu papel fundamental.  

Se uma única pessoa deixar de executar sua função, quebra o fluxo continuo desse 

processo e, com isso, não alcançaríamos os resultados esperados. 

Vimos na situação problema apresentada uma família que entrou com processo 

judicial contra a equipe de saúde, com foco no enfermeiro responsável pelo setor. 

Porém, o registro de enfermagem feito pelo técnico de enfermagem e pelo 

enfermeiro serviu de prova para o juiz, constatando que a equipe desempenhou seu papel, apesar 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05452017_52030.html
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disso o quadro do paciente era complicado e, por isso, evolui para óbito. O fato ocorrido não se 

deu por negligência ou imprudência da equipe, conforme alegou a família, mas por fragilidade 

na qual se encontrava o cliente atendido. 

 

Veja o vídeo:  

[INÍCIO ANIMAÇÃO 

Motivacional - Trabalho em equipe - Juntos fazemos mais e melhor (a partir do 

tempo 0:40). 

https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE&feature=youtu.be 

 

https://youtu.be/twg9SCt76UE    

Não entendi porque não se encaixa, deixo em aberto para novas sugestões então. A 

sugestão era uma conotação da importância do trabalho em equipe, de forma singela, simples, 

pratica e animada. Mas fica aberto então para outro mais especifico. 

FIM ANIMAÇÃO] 

 

FIM AULA 3] 

REFERÊNCIAS  

[INÍCIO REFERÊNCIAS 

ITO, E.E., et al. Anotação de Enfermagem: reflexo do cuidado. São Paulo: Martinari, 2011. 

 

Portal Educação. Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/ 

enfermagem/prescricoes/25379. Acesso em 25 mai. 2018. 

 

SITE EBAH. Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABtbAAL/termino 

logias. Acesso em 26 maio 2018. 

 

FIM REFERÊNCIAS] 

 

AVALIAÇÃO 

[INÍCIO AVALIAÇÃO 

Inserir descrição da avaliação aqui 

FIM AVALIAÇÃO] 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE&feature=youtu.be
https://youtu.be/twg9SCt76UE
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABtbAAL/termino%20logias
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABtbAAL/termino%20logias
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FIM UNIDADE 3]                                                                                                                        

  

UNIDADE 4  

[INÍCIO UNIDADE 4 

ENFERMAGEM SEM FRONTEIRAS [TÍTULO] 

 

Breve descrição da Unidade 1 e objetivos aqui 

 

AULA 1 

[INÍCIO AULA 1 

ENFERMAGEM NA PRÁTICA: DEPOIMENTOS INTERNACIONAIS [TÍTULO] 

 

Atuação pratica da enfermagem [SUBTÍTULO] 

Campos de atuação da enfermagem[SUBTÍTULO] 

Profissionais bem-sucedidos [SUBTÍTULO] 

Desenvolvimento da Aula 1 aqui 

FIM AULA 1] 

 

AULA 2 

[INÍCIO AULA 2 

MOTIVACIONAL [TÍTULO] 

Será produzido um vídeo em que a enfermeira X faz sua despedida, será feito um resumo 

sobre os conteúdos abordados e um vídeo motivacional falando da importância de ser 

enfermagem 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 


