
1 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

ELIZABETH VASCONCELOS TRIGUEIRO 

 

 

 

 

ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: SIGNIFICADOS E 

PERCEPÇÕES DOCENTES NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2013 



2 
 

ELIZABETH VASCONCELOS TRIGUEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: SIGNIFICADOS E 

PERCEPÇÕES DOCENTES NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2013 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Enfermagem do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte como requisito para obtenção de 

título de Mestre em Enfermagem. 

Área de Concentração: Enfermagem na Atenção à 

Saúde. 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Tecnológico 

em Saúde e Enfermagem. 

Orientadora: Profª. Drª. Bertha Cruz Enders. 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Catalogação da Publicação na Fonte - UFRN 
Biblioteca Setorial Especializada em Enfermagem Profª Bertha Cruz Enders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T828e    Trigueiro, Elizabeth Vasconcelos. 

    Ensino do processo de enfermagem: significados e 

percepções docentes na formação do enfermeiro. / Elizabeth 

Vasconcelos Trigueiro. – Natal, 2013. 

                  103f. 

     
    Orientadora: Prof.ª Dr.ª Bertha Cruz Enders.  

  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de 
Enfermagem, 2013. 

                    
 1. Ensino de Enfermagem – Dissertação.  2. Processo de 

Enfermagem - Dissertação. 3. Metodologia da Assistência - 

Dissertação. I. Enders, Bertha Cruz. II. Título. 

 
 

RN/UF/BS-Enf.                                                      CDU: 616-083(043) 

          
           



4 
 

ELIZABETH VASCONCELOS TRIGUEIRO 

ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: SIGNIFICADOS E 

PERCEPÇÕES DOCENTES NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Enfermagem do Programa de Pós-

graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como 

requisito para obtenção de título de Mestre em Enfermagem. 

Aprovada em __________ de ______________________________ 2013. 

 

 BANCA EXAMINADORA  

___________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Bertha Cruz Enders - Orientadora 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

Profª. Drª. Raimunda Medeiros Germano (Titular) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

___________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Ana Luísa Brandão de Carvalho Lira (Examinadora Suplente) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

___________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Vilaní Cavalcante Guedes (Titular) 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 

___________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Miriam Lima da Nóbrega (Examinadora Suplente) 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 



5 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Eliane Maria Vasconcelos Trigueiro, meu maior exemplo de 

coragem, dedicação, dignidade, luta e superação. 

Ao meu pai, José Henriques Trigueiro, minha referência, por me transmitir sempre 

os bons princípios morais e éticos. 

Ao meu querido irmão, Christian Henriques Vasconcelos Trigueiro, pela amizade, 

apoio e cumplicidade.  

À minha avó, Maria do Socorro Vasconcelos (in memorian), por todo amor e 

carinho dedicados. 

Amo vocês! 

 



6 
 

MENÇÃO HONROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às estimadas professoras e orientadoras, 

Maria Miriam Lima da Nóbrega, por me iniciar nos caminhos da pesquisa, meu 

apreço e gratidão. 

Bertha Cruz Enders, pela confiança, dedicação, compreensão e todos os 

ensinamentos acadêmicos e de vida, meus sinceros agradecimentos e admiração. 



7 
 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, minha fortaleza, meu guia. 

 



8 
 

AGRADECIMENTOS 

Às Professoras Raimunda Medeiros Germano, Maria Vilaní Cavalcante Guedes e 

Ana Luísa Brandão de Carvalho Lira por, gentilmente, aceitarem participar da banca 

examinadora. 

À Professora Rejane Menezes, pelo apoio, solidariedade e disponibilidade em 

colaborar com seus ensinamentos. 

A todos os Professores do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte pela valiosa contribuição na construção desse 

estudo. 

Aos integrantes do Grupo de Pesquisa, em especial, Dândara Nayara de Azevêdo 

Dantas, Déborah Raquel Carvalho de Oliveira e Marcela Paulino Moreira da Silva, 

pela amizade, apoio e parceria nas produções científicas. 

Às amigas Cíntia Dantas, Cinthya Santos e Juliana Holanda por estarem sempre 

presentes em minha vida, pelas experiências partilhadas, amizade sincera, força e 

incentivo, todo o meu carinho. 

Aos amigos de longa data, Angélica, Sandra, Pâmela, Patrícia, Fernando, Wiviane, 

Camila & Alessandro, Laurenia & Geyson, Laurenice & Paulo por transmitirem boas 

energias e proporcionarem momentos de alegria e descontração.  

Às amigas – irmãs Juliana Novaes e Mayana Souza que sempre estiveram 

presentes apesar da distância, acompanhando e incentivando. 

Às amizades conquistadas no Curso de Mestrado, em especial Maria das Graças 

Peregrino, Samara Brasil, Isabel Brandão, Bruna Moura e Patrícia Santos. Já são do 

coração. 

Aos meus queridos alunos por reafirmarem minha escolha e renovarem minhas 

esperanças a cada dia. 

Aos Professores do Curso de Pós-graduação em Enfermagem, nível Mestrado, pela 

contribuição ao meu crescimento profissional. 

Aos funcionários do Departamento de Enfermagem da UFRN. 

Aos professores da Faculdade Maurício de Nassau pela prestimosa atenção e 

disponibilidade em contribuir com o estudo, em especial ao Professor Ricardo 

Manhães. 

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste 

sonho, os meus sinceros agradecimentos. 



9 
 

RESUMO 

TRIGUEIRO, E.V. ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: SIGNIFICADOS 
E PERCEPÇÕES DOCENTES NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO. 2013. 103 fls. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

A aprendizagem do processo de enfermagem (PE) pelos enfermeiros deve começar 
na vivência acadêmica, nos cursos de graduação de enfermagem e ao longo de sua 
formação profissional. Contudo, a reduzida utilização do PE para planejamento da 
assistência durante a graduação e o descompasso no processo de formação dos 
futuros enfermeiros levantam as seguintes questões para estudo: Qual o significado 
do ensino do PE para o docente enfermeiro? Será que os docentes enfermeiros 
implementam o ensino do PE com estratégias e métodos que favorecem o 
desenvolvimento do pensamento crítico? Desenvolveu-se um estudo com o objetivo 
de analisar os significados e percepções atribuídos por docentes de graduação em 
enfermagem sobre o ensino do PE na formação do enfermeiro. Pesquisa qualitativa 
com delineamento descritivo realizado com uma amostra de 30 docentes de 
enfermagem que lecionam disciplinas específicas de Enfermagem no Curso de 
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) em Natal, RN. Foram utilizados dois instrumentos, um questionário e um 
roteiro de entrevista. O questionário era destinado a obter informações de 
caracterização sociodemográfica, educacional e de trabalho. A entrevista com cinco 
questões subjetivas acerca do entendimento e da percepção dos docentes sobre o 
processo de enfermagem, sua utilização no ensino e as estratégias utilizadas para 
lecionar a assistência de enfermagem. Dados coletados por entrevistas, trabalhados 
pela técnica de Análise de Conteúdo. Os dados analisados deram origem a três 
temáticas “Significados docentes acerca do ensino do Processo de Enfermagem”, 
“Percepções docentes acerca do ensino do Processo de Enfermagem” e 
“Abordagem do Processo de Enfermagem na formação do enfermeiro” à luz do 
Interacionismo Simbólico e seis categorias relacionadas aos temas analíticos foram 
identificadas: Norteador das ações de cuidado do enfermeiro; O raciocínio clínico; 
Utilização nas ações de cuidado; Relevância do ensino; Barreiras para o ensino; 
Estratégias de ensino com foco nas habilidades e competências do raciocínio 
clínico. Desse modo, obteve-se que a maioria dos sujeitos compreende a relevância 
do processo de enfermagem como um instrumento de trabalho do enfermeiro e que 
a abordagem desse método durante a formação do enfermeiro proporciona o 
desenvolvimento de habilidades e competências para o pensamento crítico 
necessário às ações de cuidado. Apesar disso, os relatos evidenciaram que o 
engajamento e a iniciativa para a concretude dessa prática não é tão forte quanto a 
importância que dão ao método, na teoria, por parte de alguns sujeitos. 
Identificaram-se as estratégias de ensino que estimulam as habilidades e 
competências para o desenvolvimento do raciocínio clínico, contudo todo o corpo 
docente deve usar códigos dotados de sentido, orientação e influência para que os 
discentes interajam e sejam suscitados a utilizar o processo de enfermagem. 

Palavras-chave: Enfermagem, Ensino de Enfermagem, Processo de Enfermagem, 
Metodologia da Assistência.  
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ABSTRACT 

TRIGUEIRO, E.V. TEACHING THE NURSING PROCESS: MEANINGS AND 
PERCEPTIOS OF FACULTY IN THE FORMATION OF THE NURSE. 2013. 103 fls. 
Dissertation (Masters) – Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

The implementation of the nursing process should be experienced by all nurses 
during their formative years. However, the lack of implementation of the nursing 
process for care planning during the educational process and the existing disorder in 
the formation process prompted the following research questions: What is the 
meaning of teaching the nursing process to the nursing professors? Do nursing 
professors use strategies and methods that promote critical thinking in their 
students?  The objective of the study was to analyze the meaning that teaching of the 
nursing process has for the nursing faculty of the bachalaureate nursing course. 
Qualitative descriptive study conducted with a sample of 30 faculty members that 
taught nursing care courses in the nursing program of the Federal University of Rio 
Grande do Norte (UFRN) in Natal, RN. Two instruments were used, a questionaire 
and an interview guide. The questionnaire was designed to obtain sociodemographic, 
educational and work information, of faculty activities and of the teaching of nursing 
care. The guide was composed of five open questions regarding the understanding 
and perceptions of the nursing process, its utilization in teaching, and the nursing 
care teaching strategies. Interview data were submitted to content analysis 
techniques and interpreted according to the principles of Symbolic Interactionism. Six 
categories related to the analytical themes were identified: the nursing process as the 
guide for the care actions; clinical rationality; use of the care activities; teaching 
relevance; teaching barreirs; teaching strategies with focus on the abilities and 
competencies of the clinical rationale. Faculty perceptions regarding the teaching of 
the nursing process; nursing care approach in the nurses‟ formation. The study 
indicates that the participants understand the relevance of the nursing process a 
work instrument and that the use of this method during the nurses‟ formation 
enhances the abilities and competencies for critical thinking that is essencial for care. 
The strategies for teaching of abilities and competencies were identified, however the 
nursing faculty should use codes, direction and the influence so that the students can 
Interact and therefore stimulate the use of the nursing process. 

Key terms: Nursing, Teaching of nursing, Nursing process, Care methodology.  
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos desafios da enfermagem moderna é a formação de profissionais 

competentes, éticos e comprometidos socialmente, para prestar e liderar uma 

assistência qualificada. A alta tecnologia e os novos debates sobre a saúde, assim 

como a complexidade do mundo de trabalho reafirmam a necessidade dos 

enfermeiros estarem qualificados para tomarem decisões clínicas e implementarem 

ações terapêuticas centradas no ser que se encontra aos seus cuidados durante 

esse processo. 

Dentre as tecnologias de enfermagem disponíveis que viabilizam a prática 

assistencial, encontra-se o processo de cuidar em enfermagem ou processo de 

enfermagem (PE). É definido como um instrumento metodológico que possibilita 

identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer como a clientela responde 

aos problemas de saúde ou problemas vitais, bem como determinar quais aspectos 

dessas respostas necessitam de uma intervenção profissional de enfermagem 

(GARCIA; NÓBREGA; CARVALHO, 2004).  

Este processo, segundo Alfaro-LeFevre (2010) está organizado em cinco 

etapas: investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Trata-

se de um processo consciente que organiza e prioriza o cuidar por meio da 

aplicação do método científico. Portanto, a sua importância para a melhoria da 

prática tem lhe conferido lugar de destaque no ensino e na assistência. 

Como instrumento essencial do processo de trabalho do enfermeiro na 

assistência este se constitui, conforme Alfaro-LeFevre (2010), na primeira 

ferramenta para o “pensar como enfermeiro”, traz benefícios tanto para os usuários 

como para as instituições; agiliza o trabalho; melhora a comunicação; valoriza o 

paciente como um ser humano em toda a sua complexidade, já que elabora 

intervenções para o indivíduo e não apenas para a doença.  

Além disso, promove a independência e qualidade de vida, pois sustenta 

praticamente todos os modelos de cuidado, proporcionando o pensamento crítico; a 

tomada de decisão; a prevenção e a avaliação de consequências; dando autonomia 

profissional, por ser um método científico; tornando-se também uma prática segura 

tanto para os pacientes como para uso nos meios eletrônicos (ALFARO-LEFEVRE, 

2010; TANNURE; PINHEIRO, 2010). 
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Nesse sentido, o exercício do raciocínio clínico em enfermagem em condições 

de serviço é uma sugestão proposta para a melhoria do ensino teórico e prático do 

PE (TAKAHASHI et al., 2008). Depreende-se, portanto, que isso implica no 

desenvolvimento do pensamento crítico durante a formação do enfermeiro. 

Para se entender a dimensão do “pensamento crítico” na enfermagem, Alfaro- 

LeFevre (2010) esclarece que a habilidade do pensar está entre as diversas formas 

de proceder exigidas para ser um enfermeiro atualmente. Para ela, o PE expande 

esta habilidade por possuir características que orientam a melhoria da assistência, 

tais como: organização, intencionalidade, sistematização, humanização, dinamismo, 

foco em resultados, custo efetivo, proatividade, base em evidências, intuição, 

logística, reflexão, criatividade e orientação. 

Ainda segundo Alfaro-LeFevre (2010) tudo isso leva a solução de problemas 

de enfermagem, pois minimiza perdas de quaisquer fatos importantes; conduz a 

melhores resultados com mais eficiência e menores custos; salienta a prevenção de 

riscos, incentivando comportamentos saudáveis; exige reflexão sobre os cuidados 

prestados, finalmente, enfoca o paciente de maneira holística e de forma segura. 

Assim, acredita-se que a utilização do PE na prática assistencial impulsiona 

os enfermeiros a examinarem suas ações, a refletirem como poderiam fazer melhor 

e, dessa maneira, promoverem um cuidado humanizado. Ademais, para Alfaro- 

LeFevre (2005), esse processo pode ser uma força propulsora de cuidados 

qualificados por meio da intercessão entre conhecimento e pensamento crítico, 

habilidades técnicas e interpessoais, caracterizando, então, a essência desse 

instrumento.  

Nessa perspectiva, o PE se constitui num método capaz de organizar e 

sistematizar o pensar sobre as ações no momento da prestação de cuidados de 

caráter individual direcionadas às necessidades identificadas no paciente, sua 

família ou comunidade, sendo, portanto, essencial em todo o contexto em que há 

atuação da enfermagem. 

No que diz respeito à prática profissional, Garcia e Nóbrega (2000) ressaltam 

que este método é também capaz de prover autonomia, independência e 

especificidade à profissão, reforçando o fato de que delegar ou supervisionar as 

tarefas da equipe de enfermagem e gerenciar unidades não será suficiente para 

atender à competência e responsabilidade na assistência ao paciente. 
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É preciso, portanto, que o enfermeiro assuma e desempenhe o seu papel de 

planejador frente aos cuidados assistenciais, fortalecendo sua atuação como 

integrante da equipe de enfermagem e de saúde. 

A esse respeito, é importante ressaltar que o planejamento da assistência de 

enfermagem é uma imposição legal desde o ano de 1986, com a homologação da 

Lei do Exercício Profissional Nº 7.498. O artigo 11, alínea c, da Lei refere que: 

 

“O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-
lhe: 1) Privativamente: ...c) planejamento, organização, coordenação e 
avaliação dos serviços de assistência de enfermagem” (BRASIL, 1986). 
 
 

Adicionalmente, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) tem reforçado 

a implementação do processo de enfermagem para atender à exigência do 

planejamento da assistência nos serviços, por meio da regulamentação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. Na resolução, Resolução COFEN nº 

358/2009, o Art. 2º afirma que a implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem deve ocorrer em toda instituição pública e privada. A Resolução 

especifica que o Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e 

sistemático, em todos os ambientes onde ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem; delineia a sua composição em cinco etapas, as quais devem ter 

suporte técnico, e o define como documentação da prática profissional de 

enfermagem (BRASIL, 2009). 

Sabe-se que embora as imposições legais do PE, bem como a aplicação do 

método sejam foco dos estudiosos de enfermagem desde a década de 1970, tem-se 

observado, ao longo desses anos, dificuldades em sua operacionalização na 

assistência. Estudos realizados em diversas partes do país mostram que a utilização 

dessa metodologia ainda não é realidade e que nos contextos onde ele se realiza, o 

seu desenvolvimento é incompleto (TAKAHASHI et al., 2008; CARVALHO; 

KUSUMOTA, 2009). 

Medeiros, Stélide e Claus (2001) referem que o pouco domínio na condução 

das ações de enfermagem leva os profissionais a improvisarem intervenções diante 

das situações que enfrentam. Tal fato deixa o profissional na condição de agente e 

sem controle intencional sobre o curso dos acontecimentos. Isso corrobora a falta de 

pensamento do cuidar crítico e de um planejamento assistencial. Embora este 
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último, encerre significados que variam segundo o momento histórico, o contexto e 

os conhecimentos dos enfermeiros. Atualmente, procura-se utilizar o PE nessa 

atividade.  

Contudo, vários fatores são apontados como impedimentos à efetivação da 

implantação do processo de enfermagem. Alguns relacionados à dinâmica do 

trabalho e às condições laborais, outros dizem respeito ao próprio enfermeiro, tais 

como a resistência à mudança e a desvalorização do método, a falta de experiência 

com o processo e o pouco conhecimento sobre suas etapas (FRANÇA et al., 2007; 

CASTILHO; RIBEIRO; CHIRELLI, 2009). 

 Takahashi et al. (2008) e Pokorski et al.  (2009) ponderam o que alguns 

autores apontam como deficiências no processo educacional e destacam a 

importância de se refletir sobre o currículo e o conteúdo temático oferecido nas 

escolas de Enfermagem, as quais deveriam priorizar a verticalização do 

conhecimento, possibilitando o seu aprofundamento, em detrimento da 

horizontalidade no ensino, no qual o aluno recebe conhecimento superficial e 

insuficiente para a prática do PE. 

Takahashi et al. (2008) ressaltam ainda que a insuficiência do preparo teórico 

e prático dos enfermeiros para a aplicação desse processo evidenciam lacunas 

presentes no ensino de enfermagem, que uma vez não preenchidas na vivência 

acadêmica, repercutem como dificuldades e não adesão à execução do processo na 

vida profissional. 

Nesses termos, Andrade e Vieira (2005) afirmam que a formação acadêmica 

dos enfermeiros, muitas vezes contribui para que estes não busquem nem apliquem 

uma assistência sistematizada. Afirmam ainda que durante as aulas práticas, 

percebe-se uma maior preocupação tanto por alguns docentes, quanto pela maioria 

dos discentes, em adquirir habilidades técnicas e burocráticas em detrimento do PE.  

Dessa forma, deixam de levantar os problemas de enfermagem do paciente e 

de planejar os cuidados, ficando a assistência, nesse caso, limitada a ações isoladas 

no decorrer de suas atividades.  Ainda, Dell‟Aqua e Miyadahira (2002) ressaltam que 

a utilização do PE pelos professores de enfermagem é um aspecto importante que 

precisa ser enfatizado quando estes estiverem realizando o planejamento e 

implementação de suas disciplinas, pois por meio dele, os alunos desenvolvem 

habilidades de raciocínio e julgamento clínico e crítico que melhoram a qualidade da 

assistência. 
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Pressupõe-se, portanto, que a problemática da falta de operacionalização do 

PE esteja também relacionada à dificuldade de inserção na estrutura curricular, à 

falta de uma abordagem teórica e a pouca vivência prática durante a graduação. 

No que diz respeito às práticas de ensino em enfermagem, as escolas 

formadoras têm papel fundamental para tornar a Sistematização da Assistência em 

Enfermagem, por meio do PE em uma ação incorporada, de fato, à atividade laboral 

do profissional enfermeiro que atuará nas instituições de saúde.   

A incorporação desse método já nessas escolas proporcionará a experiência 

na realização de uma assistência individualizada, a percepção no estreitamento das 

relações profissionais e o aumento do compromisso com o cliente, a família e a 

comunidade (DELL‟AQUA E MIYADAHIRA, 2002). 

 Nesse enfoque, cabe à instituição de ensino de formação do enfermeiro, no 

que concerne à construção das competências e habilidades necessárias à execução 

do processo de enfermagem, incluir este instrumento tecnológico do cuidar como 

parte essencial dos conhecimentos acadêmicos a serem adquiridos durante a 

profissionalização. 

É importante que a formação do profissional de enfermagem seja direcionada 

para o desenvolvimento de capacidades em situações práticas, priorizando o 

desenvolvimento da reflexão, raciocínio, criatividade e pensamento crítico. Para isso, 

os métodos de ensino deverão operacionalizar novas teorias da aprendizagem que 

valorizem as habilidades individuais dos estudantes e sua independência através da 

aplicação de recursos tecnológicos visando à qualidade do ensino (LAUTERT, 

UNICOVSKY, 1998).  

Com relação à forma como se aborda o PE durante a graduação, considere-

se que implantar esse método necessita que se aperfeiçoem capacidades técnicas, 

intelectuais, cognitivas e interpessoais por parte dos membros envolvidos no 

cuidado, principalmente pelos enfermeiros da prática e da docência. 

Ademais, há de se considerar o envolvimento do docente no ensino do PE, 

cujo pode estar relacionado ao conhecimento que este possui acerca do método, às 

suas crenças, valores e às habilidades didáticas escolhidas para o ensino do PE, 

além da estrutura curricular na qual está inserido. Contudo, a responsabilidade 

docente para o ensino qualificado deve prevalecer. 
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Nesse sentido, ressalta-se o dever do educador exposto por Freire (1996) 

quando afirma que este não pode negar-se em sua prática, a reforçar a capacidade 

critica do educando, sua curiosidade e sua insubmissão.  

Com base nessas considerações, acredita-se que a metodologia assistencial 

de enfermagem deva, essencialmente, fazer parte do conteúdo nos programas de 

ensino do processo de formação do enfermeiro, pois, conforme relatado 

anteriormente, trata-se de uma metodologia que direciona o fazer do cuidado 

específico da enfermagem. Sem esse referencial, as ações correm o risco de se 

converterem em rotinas e atividades mecânicas e com pouca finalidade. Este 

ensino, portanto, compreende conteúdo específico para capacitar o enfermeiro no 

desenvolvimento das competências para o planejamento da assistência. 

Afirma-se tal pressuposto, com base no entendimento de que o PE contribui 

para a construção de competências em enfermagem. Competência, conforme a 

definição proposta por Perrenoud (1999, p. 23) se refere à “Capacidade de identificar 

e aplicar de forma eficaz os conhecimentos pertinentes frente a uma determinada 

situação”. 

Isso significa dizer que ensinar a competência para o PE é extrapolar a mera 

prática, é ir adiante por caminhos do raciocínio criterioso. Isso melhora a qualidade 

do ensino/ aprendizagem por incentivar o pensamento crítico, imbuindo no discente 

e futuro profissional o prazer por uma prática que leve à qualidade, respeito ao ser 

humano, eficiência e economia de tempo e custos.   

Segundo a Resolução Nº 3 do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de 

Educação Superior do ano de 2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Enfermagem referem que esse profissional deve assegurar 

integralidade e continuidade em suas práticas de atenção, sendo capaz de pensar 

de forma crítica, analisar os problemas e buscar soluções para estes; devem ter 

também a capacidade de avaliar, sistematizar e tomar decisões; competências 

estas, que são contempladas pelo Processo de Enfermagem. Assim, entende-se 

que o ensino das competências de enfermagem acontece em uma interação 

recíproca entre o docente e o aluno num ambiente de intercâmbio de ideias, que em 

conjunto, auxiliam no desenvolvimento do pensamento crítico, elemento essencial 

na prática de enfermagem. Nessa perspectiva, o PE como objeto de ensino pode ser 

considerado como instrumento para esse fim.  
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Deve-se, contudo, reconhecer que há poucas informações sobre como o 

ensino do processo de enfermagem é abordado durante a formação superior, bem 

como sobre a integração das ações do enfermeiro e sua equipe na implementação 

do processo na situação de cuidado. Um estudo qualitativo realizado por Franco 

(2004) com docentes de escolas de enfermagem identificou dificuldades do ensino 

relacionadas ao nível intelectual em que o conteúdo do PE é apresentado e o 

descrédito por alguns docentes sobre seus benefícios.  

Ao se discutir a problemática de implementação do ensino do PE nos cursos 

de graduação de enfermagem, considera-se complexo porque envolve não apenas 

questões de ordem de reformas de conteúdo e de ensino, mas também de atitudes e 

valores dos docentes acerca do conteúdo. 

Tendo em vista que o ensino do processo de enfermagem nas escolas de 

graduação ainda é pouco conhecido, fato constatado durante o levantamento de 

estudos sobre o tema e, levando-se em consideração:  

 A pesquisa das autoras Dell‟Acqua; Miyadahira (2002), na qual 

sugerem a realização de mais pesquisas dessa natureza;  

 A inquietação da autora do presente estudo enquanto docente 

envolvida na formação de profissionais de enfermagem, ao constatar a 

reduzida utilização do processo de enfermagem para planejamento da 

assistência, evidenciando, provavelmente, uma lacuna no processo de 

formação dos enfermeiros. 

Dessa forma, partindo da ideia teórica de que o ensino do processo de 

enfermagem contribui para a construção de competências assistenciais do 

enfermeiro, e da necessidade de compreender os significados e percepções dos 

docentes quanto à inclusão desse método em suas ações de ensino, propõem-se 

duas questões de pesquisa para nortear a investigação dessa problemática, quais 

sejam: 

 Quais os significados e as percepções dos docentes sobre o processo 

de enfermagem e o ensino desta metodologia na formação do 

enfermeiro? 

 Como os docentes implementam o ensino do processo de enfermagem 

nos cursos de graduação para que os futuros enfermeiros apliquem o 

PE no cuidado assistencial? 
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Julga-se por bem, um estudo que aborde essa problemática, visto se justificar 

pela sua possibilidade de conhecer o entendimento e a importância atribuída por 

esses docentes ao processo de enfermagem e assim elucidar as facilidades e 

dificuldades enfrentadas por eles no ensino teórico e prático do processo de 

enfermagem durante a graduação de enfermagem.  

 Admite-se que tem relevância para a prática assistencial, na medida em que 

focaliza um dos elementos apontados na literatura como relacionados à falta de 

operacionalização do PE na prática assistencial. 

Acredita-se, também, que o estudo possibilite o resgate e reafirmação da 

identidade do profissional enfermeiro, além da identificação e reconhecimento de 

suas reais ações e atribuições no cuidado, despertando-os para o que realmente 

deve ser priorizado na assistência ao paciente. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar os significados e as percepções atribuídos por docentes de 

graduação em enfermagem sobre o ensino do Processo de Enfermagem (PE) na 

formação do enfermeiro. 

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 Identificar o significado do Processo de Enfermagem para os docentes; 

2.2.2 Descrever a percepção dos docentes sobre o ensino do Processo de 

Enfermagem nas aulas teóricas e práticas; 

 2.2.3 Identificar as habilidades e competências relacionadas ao Processo de 

Enfermagem, focalizadas pelos docentes no ensino; 

2.2.4 Identificar as estratégias de ensino/aprendizagem utilizadas pelos 

docentes relacionadas ao ensino do processo de enfermagem.  
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3 QUADRO TEÓRICO 

A fundamentação teórica que embasará este estudo contempla conceitos 

relacionados ao Processo de Enfermagem como instrumento para a prática 

profissional, as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem e o 

Pensamento Crítico na educação para esclarecer o ensino desse método na 

formação do enfermeiro. 

Fundamenta-se nos princípios teóricos do Interacionismo Simbólico como 

referencial analítico dos significados e percepções atribuídos pelos docentes 

enfermeiros ao PE como ferramenta de trabalho do cuidar e sobre o ensino desse 

método como eixo norteador das ações de enfermagem. 

 

3.1 TRAJETÓRIA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: UM BREVE RESGATE 

HISTÓRICO E SUA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA. 

Ao buscarmos nas raízes, havia uma preocupação com a sistematização da 

assistência de enfermagem desde a segunda metade do século XIX, quando 

Florence Nightingale enfatizava a necessidade de se ensinar às enfermeiras a 

observar e fazer julgamentos sobre as observações feitas, caracterizando assim, a 

busca pela criação de um conhecimento próprio que conferisse à enfermagem um 

padrão científico de ação.  

A partir da década de 1950, a enfermagem enveredou por caminhos que 

levaram à sua evolução e consolidação como ciência, buscando fundamentar seus 

conhecimentos específicos, surgindo, assim, em alguns anos seguintes, a 

preocupação em desenvolver teorias próprias do campo de atuação da enfermagem 

para firmar a profissão (ANGELO; FORCELLA; FUKUDA, 1995).  

O despertar para a necessidade de se desenvolver conhecimentos científicos 

próprios beneficiou a desvinculação do modelo biomédico do cuidado e favoreceu o 

foco no cuidado de enfermagem ao ser humano e não a sua enfermidade, 

contribuindo, desta forma, na utilização de um referencial teórico capaz de organizar, 

analisar e interpretar as informações sobre o estado de saúde dos pacientes para, 

em seguida, cuidar e avaliar os resultados do cuidado dispensado a estes 

(AMANTE; ROSSETO; SCHNEIDER, 2009). 
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Incluso nos princípios fundamentados nas teorias de enfermagem, desponta o 

processo de enfermagem (PE) como método científico específico e sistemático, por 

meio do qual esses conhecimentos são empregados na prática profissional (ROSSI; 

CASAGRANDE, 2001). 

Segundo os autores, esse método já vinha se desenvolvendo entre os 

educadores dos Estados Unidos e Reino Unido. Eles o utilizavam como instrumento 

para guiar os estudantes na aprendizagem de habilidades de pensamento crítico, 

necessárias à prática de enfermagem, quando nos anos 70 foi introduzido nas 

escolas brasileiras de formação de enfermeiro, cooperando com as teorias deste 

campo de conhecimento. 

   No Brasil, esse método científico foi introduzido por Wanda de Aguiar Horta, 

em 1970, como uma estrutura operacional para a sua Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas, desenvolvida com base na Teoria da Motivação Humana de 

Maslow e na Classificação das Necessidades Humanas Básicas de João Mohana, 

atribuindo-lhe, assim, três níveis: psicobiológicos, psicossociais e psicoespirituais 

(HORTA, 1979). 

De acordo com a autora o processo é constituído por seis fases: histórico de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados ou 

prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem e prognóstico de enfermagem. 

 Foi a partir dos trabalhos de Horta que os estudiosos brasileiros da área 

direcionaram a atenção para a sistematização das ações de enfermagem e têm 

discutido sobre as concepções, a aplicabilidade, os limites e os benefícios desse 

método no Brasil, visando sua qualidade na assistência, contribuindo para o alcance 

do desenvolvimento e estabelecimento do espaço da enfermagem na equipe de 

saúde. 

 Segundo Hermida (2004), o apoio legal para a implementação da prática da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), em âmbito nacional nas 

instituições de saúde públicas e privadas, surgiu em 2002, com a Resolução COFEN 

nº 272, que trata no seu artigo 1º sobre a função privativa do enfermeiro de 

implantar, planejar, organizar, executar e avaliar o PE. 

Sobre isso, Amante et al. (2009) reforçam que a referida resolução atribui à 

SAE como uma atividade privativa do enfermeiro na busca da identificação de 

situações saúde/doença dos indivíduos, através da utilização de um método e de 
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uma estratégia de trabalho científicos que irão subsidiar a enfermagem, contribuindo 

para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde dos indivíduos. 

Adicionalmente, atribui-se ao PE a característica de prestação de cuidado de 

enfermagem de maneira sistemática e dinâmica, promovendo cuidado humanizado, 

orientando a resultados e de baixo custo, além de impulsionar os enfermeiros a 

analisarem constantemente o que estão fazendo e a estudarem como poderiam 

fazê-lo melhor (ALFARO–LEFEVRE, 2005). 

O processo de cuidar em enfermagem ou processo de enfermagem é, 

portanto, um instrumento metodológico que possibilita identificar, compreender, 

descrever, explicar e/ou predizer como a clientela responde aos problemas de saúde 

ou problemas vitais, determinando que aspectos dessas respostas necessitam de 

uma intervenção profissional de enfermagem (GARCIA; NÓBREGA, 2004).  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) vem sendo utilizada 

em algumas instituições de saúde como uma metodologia assistencial por meio do 

Processo de Enfermagem (PE), método científico de trabalho, direcionado ao 

planejamento das ações terapêuticas aplicado na prática assistencial ao paciente 

(HERMIDA; ARAÚJO, 2006).  

Ainda de acordo com as autoras embora o PE venha sendo implantado no 

Brasil desde a década de 1970, quando introduzido por Wanda de Aguiar Horta, 

somente em 2002 a SAE recebeu apoio legal do COFEN, pela Resolução nº 272, 

atualmente a Resolução n° 358/2009 para ser implementada em âmbito nacional 

nas instituições de saúde brasileiras, mas que muitos fatores vêm desencadeando 

dificuldades práticas, tanto de implantação como implementação dessa metodologia 

como instrumento científico de trabalho. 

Takahashi et al. (2008) relatam, em sua pesquisa, que tais dificuldades foram 

observadas na tentativa de implementação da SAE em um hospital público na 

década de 1990. Durante essa iniciativa, percebeu-se que o êxito na implementação 

da metodologia resultava da adoção e organização do processo de trabalho 

combinando fatores como: reformas processuais de trabalho; redefinição de valores 

conceituais e comportamentais dos profissionais envolvidos na atividade onde 

ocorria o processo; delimitação de atividades e, consequentemente, de papéis a 

exercer na organização; conhecimentos científicos específicos; e reformulações 

infraestruturais da instituição. 
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 Embora as medidas estruturais supracitadas para a organização do serviço, 

relatadas pelas autoras tenham sido tomadas, as mesmas observaram no estudo 

que a execução prática do processo de enfermagem, por parte dos enfermeiros, 

ainda encontrava obstáculos quanto a sua implementação e manutenção pelos 

profissionais (TAKAHASHI et al., 2008). 

 Os autores continuam apontando que diversos são os motivos para que não 

ocorra a implementação satisfatória do processo, dentre os quais: dificuldades na 

execução de cada fase do PE, falta de tempo, limitação do paciente em informar o 

seu estado de saúde, impressos utilizados são inadequados e insuficiência de 

conhecimento teórico. 

Sobre os fatores que interferem na prática do processo de enfermagem, 

constatou-se que o método é rotulado como uma atividade burocrática, 

desempenhada como mais uma tarefa que tem como expressão principal a 

prescrição de enfermagem, revelando-se como uma atividade mecânica que valoriza 

o cumprimento das ações e finalização do trabalho (ROSSI; CASAGRANDE, 2001). 

A pesquisa dos referidos autores reuniu depoimentos que abordam o 

entendimento equivocado, por parte dos enfermeiros, quanto à operacionalização do 

processo de enfermagem, já que focalizam a questão da documentação como uma 

mera realização do registro diário, sem necessariamente resultar de uma avaliação 

do estado de saúde do paciente, não refletindo, portanto, uma assistência 

individualizada.  

Rossi e Casagrande (2001) enfatizam que a operacionalização da proposta 

da SAE, por meio do processo de enfermagem, encontra entraves quanto à 

prevalência da prática clínica e à organização do cuidado centrado na realização de 

tarefas.  

Em estudo de Andrade e Vieira (2005), os enfermeiros ao serem indagados 

sobre suas atividades diárias, assumiram que estas são, predominantemente, 

baseadas no tecnicismo, o que retrata uma formação profissional pautada na 

hegemonia do modelo biomédico, o qual desconsidera os aspectos individuais e 

emocionais do cliente. 

Diante dos resultados de sua pesquisa, os autores afirmam que, no âmbito 

hospitalar, a atuação do enfermeiro nem sempre está direcionada ao atendimento 

das necessidades do cliente, e sim à realização de ações não inerentes à 

enfermagem, levando à execução de atividades de outros profissionais e/ou 
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cumprimento de tarefas puramente burocráticas, o que desvia o enfermeiro do 

cumprimento de suas atribuições. 

 Os referidos autores revelaram ainda em seu estudo que o comprometimento 

da qualidade da assistência está relacionado a não utilização do processo de 

enfermagem, influenciando a não identificação das necessidades do cliente de forma 

holística e interferindo negativamente na interação enfermeiro/cliente, reduzindo as 

possibilidades de uma assistência prestada pelo próprio enfermeiro, comprometendo 

assim a qualidade da mesma. 

  Com relação à falta de conhecimento suficiente das enfermeiras sobre o 

processo de enfermagem, Takahashi et al. (2008) acreditam que se constitui barreira 

para a sua adesão à execução desse método assistencial nas instituições de saúde. 

Quando o realizam sem o necessário conhecimento, fazem-no apenas para a 

atuação como profissional da saúde com responsabilidade social. 

 O preparo pouco adequado na graduação também configura um obstáculo 

para a realização do PE. Um dos trabalhos pesquisados confirmou que o aluno tem 

saído da graduação sem o amplo conhecimento necessário para colocar o método 

em prática (HERMIDA, 2004). 

Dell‟Acqua e Miyadahira (2002) destacam que tais incompatibilidades podem 

estar relacionadas ao próprio ensino do PE nas escolas de graduação em 

enfermagem, refletindo algumas dificuldades apresentadas posteriormente na 

atividade profissional. 

 Ainda sobre a formação profissional, outro aspecto a ser observado é que, 

apesar de a maioria das enfermeiras referirem ter aprendido e executado as fases 

do processo na graduação, as dificuldades na prática foram expressivas, retratando 

a insuficiência no preparo teórico e prático do enfermeiro para a sistematização da 

assistência de enfermagem quando sai da faculdade (TAKAHASHI et al., 2008). 

 Ademais, consideram-se os fatores no âmbito da organização institucional 

como: políticas, normas, objetivos dos serviços, os quais muitas vezes são 

estabelecidos por administradores que não são da área da enfermagem e/ou sem a 

participação dos enfermeiros; outros fatores fazem parte do próprio cotidiano desses 

profissionais (atitudes, crenças, valores, habilidades técnicas e intelectuais), para os 

quais muitas vezes se busca explicação nas deficiências do ensino formal e na sua 

relação com a prática (ROSSI; CASAGRANDE, 2001). 
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Amante et al. (2009) reforçam que para se efetuar uma assistência de 

enfermagem adequada e individualizada é preciso a aplicação de uma SAE, 

baseada em uma teoria específica, que seja do entendimento e compreensão de 

todos os profissionais da instituição envolvidos no cuidado, somando-se a isso, as 

condições estruturais e organizacionais da mesma.  

 

3.2 O CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, AS DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS E O ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO. 

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de 

Educação Superior n° 3 do ano de 2001, o Curso de Graduação em Enfermagem 

direciona-se a habilitar o profissional Enfermeiro nos aspectos generalista, 

humanístico, crítico e reflexivo, podendo este, acrescentar à sua formação a 

Licenciatura em Enfermagem. 

Como Enfermeiro generalista, o egresso é qualificado para o exercício da 

Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios 

éticos. Este é capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-

doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua 

região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus 

determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano 

(Resolução CNE/CES nº 3 /2001). 

A referida resolução acrescenta ainda que o Enfermeiro com Licenciatura em 

Enfermagem, além das atribuições de Enfermeiro generalista é capacitado para 

atuar na Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem. 

O curso contempla uma base teórica que envolve conteúdos relacionados ao 

processo saúde-doença – Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e 

Sociais, Ciências da Enfermagem (Fundamentos da Enfermagem, Assistência de 

Enfermagem, Administração de Enfermagem e Ensino de Enfermagem), integrado à 

realidade epidemiológica dos sujeitos e cenários envolvidos, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em enfermagem. Ao cumprir as disciplinas 

teóricas, o graduando ingressa no Estágio Curricular Supervisionado. 
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O Estágio Curricular Supervisionado é pré-requisito importante à formação do 

Enfermeiro, constituindo 20% da carga horária total da graduação. Este deve ocorrer 

em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de 

saúde sob a supervisão de professores e enfermeiros do serviço de saúde, como 

consta no artigo 7º da Resolução CNE/CES nº3, de 7/11/2001. 

A graduação, segundo a Resolução n° 4, de 6 de abril de 2009, compreende 

uma carga horária de 4.000 horas/aulas e limite mínimo para integralização de cinco 

anos. 

 Com o intuito de delimitar elementos conceituais, filosóficos e metodológicos 

que possam subsidiar o processo de educação em Enfermagem, apontando 

estratégias de ensino e aprendizado à formação do Enfermeiro, foram estabelecidas 

pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Enfermagem. 

Essas normas direcionam a organização, desenvolvimento e avaliação dos 

projetos pedagógicos das instituições em ensino superior em Enfermagem, visando 

à aquisição de competências e habilidades essenciais ao exercício da profissão. 

Como competências e habilidades gerais necessárias à formação do 

enfermeiro, tem-se o despertar dos conhecimentos sobre: atenção à saúde, tomada 

de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação 

permanente. 

Desse modo, o artigo 4º da Resolução CNE/CES nº 3, de 7/11/2001 

especifica cada um desses atributos:  

- Aptidão para pensar criticamente, analisar os problemas da sociedade e 

procurar soluções para os mesmos, por meio de ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo de forma integrada e 

contínua dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética / 

bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra 

com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde;  

- A tomada de decisões pelos profissionais de saúde leva em consideração 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas, visando o uso apropriado, eficácia 

e custo-efetividade da força de trabalho, de medicamentos, de equipamento, de 

procedimentos e de práticas;  
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- Quanto à comunicação, os profissionais de saúde devem ter habilidades de 

escrita e leitura, domínio de pelo menos uma língua estrangeira e de tecnologias de 

comunicação e informação, além de serem acessíveis, mantendo a 

confidencialidade das informações na interação com os outros profissionais de 

saúde e o público em geral; 

- É importante que o enfermeiro esteja apto a assumir posições de liderança, 

gerenciamento e administração, tanto da força de trabalho quanto dos recursos 

físicos e materiais, visando o bem-estar da comunidade, considerando-se 

compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 

comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

- Os profissionais de saúde devem estar em constante aprendizado, tanto na 

sua formação, quanto na sua prática, responsabilizando-se com a sua educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, para que haja benefício 

de toda a equipe multiprofissional, inclusive, estimulando e desenvolvendo a 

mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes 

nacionais e internacionais. 

Portanto, considera-se necessário a implementação das diretrizes curriculares 

quanto ao estabelecimento coerente entre o processo ensino-aprendizagem e os 

princípios norteadores do projeto pedagógico, visando a articulação da teoria/prática 

através de metodologias ativas orientadas para os problemas relevantes da 

sociedade com discussão e reflexão sobre as práticas, além da integração entre 

ensino, pesquisa e extensão (Resolução CNE/CSE n° 3/2001). 

Leadebal, Fonte e Silva (2010) refere que o ensino de graduação em 

Enfermagem vem se modificando para estar compatível com a ascensão no âmbito 

da produção de conhecimentos e velocidade com que se difundem as informações.  

A referida autora reforça que o processo de formação do enfermeiro demanda 

atenção às exigências básicas da prática profissional, incluindo o ensino do método 

a ser utilizado pela categoria. Dessa forma, sendo de fundamental importância a 

incorporação do processo de enfermagem nos cursos de graduação. 

Destaca, ainda, que esse método seja introduzido a partir de disciplinas do 

componente básico, buscando construir junto aos discentes, a competência para 

executar suas fases, bem como desenvolver habilidades e atitudes, no contexto das 

disciplinas do componente profissional, as quais oportunizam o aprendizado no 

âmbito teórico e prático. 
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Diante disso, as escolas de enfermagem têm o papel fundamental para tornar 

o PE uma atividade incorporada, de fato, à atividade assistencial profissional de 

enfermagem dos futuros profissionais enfermeiros que atuarão nas instituições de 

saúde.  

Assim, ressalta-se a importância do ensino do processo de enfermagem, 

devendo ser enfatizado nos cursos de graduação em enfermagem, visando 

despertar nos futuros profissionais o interesse por esse método científico, a fim de 

que possam estar habilitados a realizá-lo em todas as suas etapas. 

Nesse aspecto, Dell‟Acqua e Miyadahira (2002) salientam que a utilização do 

processo de enfermagem pelos professores é um aspecto que precisa ser 

incorporado quando estes estiverem realizando o planejamento e a implementação 

de suas disciplinas. 

Ainda, com relação a esse enfoque, Thofehrn et al. (1999) relatam que 

acadêmicos de enfermagem, na sua maioria, conhecem superficialmente o processo 

de enfermagem ou conhecem apenas as fases desse método, além de não se 

sentirem estimulados em buscar fortalecer seus conhecimentos a respeito desse 

instrumento tão importante para o profissional enfermeiro em seu campo de atuação. 

Esses autores destacam que os acadêmicos limitam-se a aplicar o processo 

somente quando lhes são cobrados. O que leva a supor que a elaboração do 

processo não lhes despertou para a necessidade de buscar, por eles mesmos, um 

aperfeiçoamento desse instrumento como enriquecimento para a sua vida 

profissional futura. 

Os autores Thofehrn et al. (1999) trazem ainda, em sua pesquisa, o relato de 

alguns discentes com relação à aplicação e utilização do método científico no 

decorrer do curso de graduação, os quais afirmam tê-lo feito poucas vezes em 

trabalhos exigidos, semestralmente, do tipo estudo de caso. 

A formação acadêmica dos enfermeiros, muitas vezes contribui para que 

estes não busquem nem apliquem uma assistência sistematizada, pois durante as 

aulas práticas, percebe-se uma maior preocupação tanto por alguns docentes, 

quanto pela maioria dos discentes, em adquirir habilidades técnicas (ANDRADE; 

VIEIRA, 2005).  

Sobre isso, Thofehrn et al. (1999) revelam em seu estudo que alguns 

discentes da graduação de enfermagem desconsideram a importância da aplicação 
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do PE ao dar maior ênfase ao volume de procedimentos executados, demonstrando, 

assim, uma visão tecnicista e funcionalista. 

Dessa forma, os alunos deixam de levantar os problemas de enfermagem do 

paciente e de planejar os cuidados, ficando a assistência, nesse caso, reduzida a 

ações isoladas no decorrer de suas atividades. 

Como reforça Thofehrn et al. (1999) ao afirmar que tal posicionamento não 

oferece condições de verificar a adequação dos procedimentos, na sua eficácia e, 

portanto, não se consegue atingir o objetivo de prestar uma assistência de 

enfermagem efetiva. 

Assim, destaca-se a importância de se refletir sobre a estrutura curricular e o 

conteúdo temático oferecido nas escolas de Enfermagem, as quais deveriam 

priorizar a verticalização do conhecimento, com vistas ao seu aprofundamento, em 

detrimento da horizontalidade no ensino, na qual o aluno recebe conhecimento 

superficial e insuficiente para a prática do processo de enfermagem (TAKAHASHI et 

al., 2008). 

Acrescenta-se a isto, a importância de se trabalhar com os docentes em uma 

perspectiva mais reflexiva e de valorização do conhecimento científico, por meio do 

desenvolvimento de raciocínio clínico no processo de cuidar.  

É necessário lembrar, ainda, que a instituição de saúde é responsável, junto 

com a escola, pela formação do enfermeiro, pois é a partir dessa interação social 

com a equipe de saúde do campo da prática, que o aluno incorpora certas atitudes e 

valores relacionados ao agir profissional. 

É importante frisar que na formação acadêmica do enfermeiro, a 

implementação do processo de enfermagem, como método de resolução de 

problemas, exige o exercício de raciocinar com competências na elaboração de 

planos de ação, relacionando-os, portanto, com o desenvolvimento do pensamento 

crítico em enfermagem. 

Para enfermagem essa modalidade de pensamento é considerada um 

componente essencial, conferindo responsabilidade e qualidade à profissão, pois 

segundo Waldow (2005) integra atributos que permitem a crítica e reflexão diante de 

determinada situação sem, necessariamente sugerir soluções.  

 Alfaro-LeFevre (1996) ressalta que o pensamento crítico é essencial em 

enfermagem, para obtenção de um melhor entendimento de algo ou de alguém; 

identificação de problemas reais e potenciais; tomada de decisões sobre um plano 
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de ação; redução de riscos com resultados indesejáveis; aumento da probabilidade 

de alcançar resultados benéficos; bem como encontrar maneiras de aperfeiçoar, 

mesmo diante da inexistência de problemas.  

Sobre o ensino do pensamento crítico na enfermagem, Waldow (2005) reforça 

que é de indiscutível importância, pois auxilia no ensino do processo de enfermagem 

e em todas as atividades concebidas para o desempenho das ações do profissional 

enfermeiro, em vários níveis e estágios, já que engloba tomada de decisão, 

resolução de problemas e julgamento clínico.  

Dessa maneira, diversas estratégias podem ser recomendadas no ensino de 

enfermagem, visando o desenvolvimento do pensamento crítico, tais como: estudo 

de caso, questionamentos, aprendizagem baseada em problemas, ensino online e 

aprendizagem interpretativa, mapa conceitual, dentre outras (CROSSETTI et al., 

2009). 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

4.1 Referencial Teórico 

 

 A Interação Simbólica é uma perspectiva da Psicologia Social de origem no 

século XIX e teve como precursores de sua constituição histórica os filósofos 

pragmatistas John Dewey (1859-1952) e William James (1842-1910); os filósofos de 

Chicago Charles Horton Cooley (1864-1929), William Isaac Thomas (1863-1947) e 

George Herbert Mead (1863-1931). Na realidade, o termo Interacionismo Simbólico 

(IS) foi criado e difundido por Herbert Blumer, sociólogo, ex-aluno e discípulo de 

Mead, que empregou, pela primeira, o termo “Symbolic Interacionism” num artigo 

intitulado “Social disorganization and personal disorganization” (1937) (DUPAS; 

OLIVEIRA; COSTA, 1997; HAGUETTE, 2010; BLUMER,1998; BRETON, 2008). 

 Para os interacionistas, o comportamento humano é um ato social e não uma 

mera resposta do indivíduo a si mesmo e outras pessoas que lhe respondem. Mais 

especificamente, a vida social é vista como um consenso estabelecido sobre as 

inter-relações e, por isso, o sentido atribuído pelo sujeito às ações acaba sendo 

manipulado, redefinido e modificado das coisas resultantes da interação social que 

os seres humanos têm uns com os outros (BLUMER, 1998; MINAYO et al.,1994).  

 Foi Mead quem mais contribuiu para a conceitualização da perspectiva 

interacionista, portanto, primeiramente, examinaremos os seus fundamentos. 

 George Herbert Mead, filósofo americano e um dos pioneiros da psicologia 

social, é considerado o criador do Interacionismo Simbólico. Suas obras são 

póstumas, organizadas a partir de suas conferências, aulas, notas e manuscritos 

fragmentados (HAGUETTE, 2010; BRETON, 2008). 

 Assim, em seu livro intitulado Mind, Self and Society (1934), o autor introduz a 

noção de interação para pensar a relação do homem no mundo em termos de 

símbolos, isto é, de sentido. Nele explora não somente a complexa relação entre a 

sociedade e o indivíduo, como expõe a gênese do self, a dimensão dos símbolos e o 

processo de comportamento da mente (HAGUETTE, 2010; BRETON, 2008).  

 Mead se referia à sua teoria como “behaviorismo social”, significando o 

comportamento humano pelo qual um ato social é concebido não só como 

comportamento “externo” observável, mas também como a atividade “encoberta” do 

ato. (HAGUETTE, 2010; BRETON, 2008). 
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Sendo assim, para entender a teoria interacionista, faz-se necessário 

compreender conceitos que lhes são pertinentes, tais como: símbolo, self, mente, 

interação social e sociedade. 

O símbolo é a matéria central do IS e condiciona a relação com o mundo. 

Para que seja considerado simbólico, deve estar imbuído de significado e 

intencionalidade, pois as partes de uma interação reagem conforme a interpretação 

dos comportamentos daqueles que os cercam, através de signos (DUPAS et al., 

1997; BRETON, 2008). 

O self é aquele que interage socialmente com os outros e consigo mesmo, 

dando sentido ao mundo dos indivíduos. Desse modo, o self representa um 

processo social, cujo ocorre no interior do indivíduo. Consiste de um “Eu”, 

socialmente fragmentado, impulsivo, espontâneo e de ações desordenadas da 

experiência humana; e um “Mim”, que representa o “Outro” incorporado ao indivíduo.  

O “Mim” representa a organização de atitudes e definições, compreensões e 

expectativas de um conjunto de indivíduos (DUPAS et al., 1997). 

Dupas et al. (1997) interpreta o pensamento de Mead a respeito do self, 

explicitando que a mente é a interação simbólica com ele (o self), ou seja, mediante 

a  atividade mental o indivíduo define as coisas para si mesmo na situação vivida, 

avaliando e desenvolvendo modos de ação em relação às coisas.  

Continuando, os autores entendem que devido à atividade da mente, a ação 

não responde aos objetos, mas ocorre porque o indivíduo os interpreta. Ainda, 

consideram a mente como um processo percebido sempre que o indivíduo interage 

consigo próprio usando símbolos. Além disso, ela é social, tanto em origem quanto 

em função, surgindo da interação com os outros, sendo necessária para entendê-los 

e determinar o modo de se relacionar.  

A interação social é construída a partir da ação social, ou seja, quando o 

indivíduo interpreta a ação dos outros e age em consequência delas, sendo assim, 

considerados objetos sociais. Desse modo, toda atividade no âmbito da sociedade 

implica interação dos seus membros, pois a cada instante eles avaliam as 

circunstâncias e se posicionam mutuamente em uma reavaliação e reajuste 

recíproco, reagindo segundo a interpretação dos seus comportamentos. (DUPAS et 

al., 1997; BRETON, 2008).  

E por fim, o conceito de Sociedade, o qual segundo Breton (2008) é o “teatro” 

das ações, enquanto Dupas et al. (1997) referem  integrar todos os outros conceitos 



42 
 

do Interacionismo Simbólico, auxiliando no entendimento da natureza do ser 

humano.  

Coube a Herbert Blumer sistematizar e representar com clareza e 

fidedignidade os pensamentos de Mead e os pressupostos da abordagem teórico–

metodológica da Interação Simbólica, apresentando-os em sua mais importante 

publicação, Symbolic Interactionism, Perspective and Method. De acordo com 

Blumer (1998), a natureza do Interacionismo Simbólico possui três premissas 

básicas: 

1. O ser humano age com relação às coisas, conforme os sentidos que elas têm 

para ele. Tais coisas incluem objetos físicos (árvores, cadeiras), outros seres 

humanos (mãe), categorias de seres humanos (amigos ou inimigos), 

instituições (escolas, governamentais), ideias valorizadas (independência, 

honestidade), atividades dos outros (de comando) e outras situações que o 

individuo encontra na vida cotidiana; 

2. O sentido destas coisas é derivado da interação social que alguém estabelece 

com seus companheiros; 

3. Esses sentidos são manipulados e modificados através de um processo 

interpretativo, usado pela pessoa para lidar com as coisas que ele encontra. 

 

Desse modo, são com esses aportes teóricos que as percepções e 

significados dos docentes serão compreendidos. As interações que esses 

profissionais desenvolvem ao realizar suas ações de ensino e de enfermagem 

formarão suas definições e compreensões do PE. 

 

4.2 Procedimentos Metodológicos 

 

4.2.1 Tipo de estudo 

Trata-se de pesquisa descritiva com análise qualitativa.  

Os estudos com análise qualitativa caracterizam-se pela coleta de dados nos 

cenários naturais dos participantes do estudo. O pesquisador é o detentor dos dados 

da pesquisa; sua análise é de forma indutiva; focaliza os significados atribuídos 

pelos participantes à experiência vivida; o desenho do estudo é pré-estabelecido, 
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porém não pode ser seguido rigidamente; utiliza referencial teórico para interpretar e 

elaborar as categorias analíticas e adota abordagem holística (CRESWELL, 2007). 

A pesquisa descritiva, pois segundo Vianna (2001), prevê estudo detalhado 

de uma determinada situação-problema ou fato, para elencar e relacionar as 

variáveis que interferem em suas relações.   

 

4.2.2 Local do estudo 

 

O estudo teve como cenário o Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) situada no município de 

Natal-RN, autorizada e reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC). 

O referido Departamento tem o ensino de enfermagem em dois níveis: 

Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado). Concernente ao curso de 

graduação, este compreende uma carga horária de 4.340 horas, integralizadas no 

tempo mínimo de nove e, no máximo, de doze semestres letivos na modalidade de 

formação bacharelado. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem da UFRN 

(2008), (Departamento de Enfermagem) o objetivo do curso é formar bacharel em 

enfermagem e/ou licenciado com formação pedagógica em saúde/enfermagem, de 

forma crítica, reflexiva, tornando o aluno capaz de compreender e intervir no 

processo de produção dos serviços de saúde e atender às necessidades sociais 

relativas à área de atuação, mediante uma ação transformadora. 

O projeto refere que o curso é organizado em eixos temáticos, compreendidos 

como o conjunto das disciplinas, das atividades de formação acadêmica e 

complementares, atividades interativas e multidisciplinares, bem como estágios 

orientados por um tema que integra os conteúdos das ciências biológicas, humanas 

e sociais com os conhecimentos técnico-científicos da saúde e da enfermagem, 

envolvendo ensino, pesquisa e produção cultural e estabelecendo uma relação 

dialógica com os demais setores da sociedade e comunidades através da extensão 

universitária. 

O Curso de Enfermagem da UFRN é um dos seis em nível municipal. As 

razões para seleção desse cenário foram: ser uma unidade de ensino pública; ser a 

instituição de ensino que oferece o curso há mais tempo no Estado do RN (desde o 

ano de 1973); oferecer o ensino de enfermagem em nível técnico, graduação e pós-
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graduação stricto sensu; e constituir-se em um centro formador com excelente 

conceito (nota 5 na última avaliação do MEC). 

Acredita-se que essa classificação poderia implicar no atendimento aos 

critérios de ensino das competências, conforme especificado.  

 

4.2.3 População/Amostra 

 A população de docentes pertencentes ao Departamento de Enfermagem da 

UFRN é de quarenta e sete docentes, sendo 41 do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino, de acordo com a página virtual do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA).  

A seleção dos participantes obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

docentes enfermeiros que lecionam disciplinas da estrutura curricular 

profissionalizante, que estejam envolvidos com o ensino da teoria e da prática, e que 

pertençam ao quadro docente da instituição em regime permanente e/ou temporário. 

Como critérios de exclusão, consideraram-se: docentes no Curso de 

Enfermagem que não sejam enfermeiros e docentes ausentes devido a afastamento 

por licença médica ou de estudo. 

Dessa forma, a amostra dos docentes selecionados foi constituída de 30 

profissionais, sendo 24 mulheres e seis homens. 

 

4.2.4 Instrumento  

Utilizaram-se dois instrumentos, um questionário e um roteiro norteador de 

entrevista.  

Na primeira etapa, o sujeito da pesquisa foi convidado a responder um 

questionário contendo perguntas abertas e fechadas. O questionário (Apêndice A) 

era composto por duas partes: Parte 1) Destinada às informações 

sociodemográficas, educacionais e de trabalho; e , Parte 2) Solicitava informações 

sobre a atuação docente. Ao concluir essa etapa, a pesquisadora deu seguimento à 

coleta por meio de uma entrevista estruturada, orientada por um roteiro norteador. 
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Conforme enunciado, foi utilizado um roteiro norteador para realização das 

entrevistas (Apêndice B), contendo cinco questões abertas, na qual os sujeitos 

foram encorajados a falar livremente acerca do seu entendimento e percepção sobre 

o processo de enfermagem, seu ensino e sua utilização e o ensino do método no 

curso de graduação; estratégias utilizadas para lecionar a assistência de 

enfermagem; sugestões quanto a métodos didáticos a serem utilizados na 

aprendizagem para que o processo de enfermagem integre os conteúdos 

acadêmicos e comentários acerca do ensino do processo de enfermagem durante o 

curso de graduação de Enfermagem.  

As perguntas foram feitas oralmente aos sujeitos da pesquisa e suas 

respostas verbais foram gravadas para, posteriormente, serem feitas as transcrições 

e seu tratamento analítico.  

Os instrumentos foram construídos com base na literatura e objetivos do 

estudo, sendo encaminhados a docentes não participantes da pesquisa, 

conhecedores do PE, para julgarem seu conteúdo, assim como a sua adequação e 

viabilidade na obtenção das informações pertinentes à análise dos objetivos 

propostos no estudo em questão. As respostas foram utilizadas para qualificar as 

questões que obtiveram concordância entre os professores. 

 

4.2.5 Aspectos éticos  

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UFRN, para análise, em cumprimento aos princípios éticos e legais a 

pesquisas envolvendo seres humanos, em obediência às diretrizes e normas da 

Resolução CNS 196/96 (BRASIL, 1996), principalmente no que se refere aos itens: 

III – Aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, IV – Consentimento 

livre e esclarecido e V – Riscos e benefícios elencados na referida Resolução.  

Após apreciação e aprovação do projeto pelo CEP/UFRN, de parecer número: 

125.758, iniciou-se a pesquisa junto aos sujeitos do estudo, apresentando-lhes todas 

as informações a ele pertinentes, os objetivos e relevância. 

Em seguida, cada participante foi orientado acerca da sua participação 

voluntária na pesquisa em estudo, sendo esclarecido da possibilidade de desistência 

em qualquer momento do estudo, sem que houvesse prejuízo ao seu trabalho 

profissional.  
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 Concedendo contribuição na pesquisa, o sujeito deveria ler e assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C) e o Termo de 

Autorização de Gravação de Voz (APÊNDICE D), ambos em duas vias, das quais 

uma das cópias ficava na posse do participante e a outra do pesquisador. 

 Os sujeitos ficaram isentos de benefícios financeiros, bem como do risco de 

discriminação ao contribuir com a pesquisa.  Os mesmos poderiam se opor a 

participar ou responder qualquer pergunta. Todos os questionários aplicados foram 

guardados em lugar seguro e confidencial de acesso somente aos pesquisadores. 

 

4.2.6 Coleta de dados 

  

 Os dados foram coletados durante os meses de dezembro de 2012 a 

fevereiro de 2013, no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal/ RN. 

 A pesquisadora identificou os sujeitos previamente, levando em consideração 

os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. 

Identificados os sujeitos, fez-se um contato pessoal prévio na própria 

instituição de ensino em que os mesmos lecionam para convidá-los a participar da 

pesquisa, apresentando-lhes o estudo, seus objetivos e relevância. Em seguida, em 

concordância em contribuir com o estudo, realizou-se o agendamento da entrevista 

de acordo com a disponibilidade de cada sujeito.  

Ao iniciar a participação no dia agendado, os sujeitos recebiam novamente 

uma sucinta explanação acerca das etapas da pesquisa e as orientações sobre 

como deveriam responder ao questionário, sendo informados que após sua 

conclusão seriam submetidos a uma entrevista gravada para finalização e 

concretização da pesquisa. 

Da concordância em responder ao questionário e participar da entrevista, o 

participante recebeu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 

I) e o Termo de Autorização de Gravação de Voz (ANEXO II) para assinar antes do 

preenchimento do instrumento e participação na entrevista.  

A participação do sujeito foi dada com a presença do pesquisador para 

facilitar o esclarecimento de quaisquer dúvidas, entregando o questionário após 

concluí-lo para, em seguida, responderem oralmente às questões da entrevista 

gravada. 
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4.2.7 Análise dos dados  

 A organização dos dados coletados foi realizada de acordo com a técnica de 

Análise de Conteúdo, na modalidade da análise temática, proposta por Bardin 

(2011), sendo discutidos com base no levantamento da literatura e analisados à luz 

dos princípios do Interacionismo Simbólico. 

 Segundo Bardin (2011), a técnica da análise do conteúdo consiste em um 

conjunto de aparatos metodológicos que se aplicam aos mais diversos discursos, à 

análise das comunicações. Desenvolve-se em três fases: 1ª) Pré-análise, 2ª) 

Exploração do material e 3ª) Interpretação dos resultados. 

  Na fase da pré-análise foi realizada uma leitura flutuante do material obtido 

das transcrições das entrevistas gravadas, com vistas a organizar as ideias e 

direcionar as próximas fases. Consideraram-se aspectos como: adequação do 

conteúdo aos objetivos da análise (pertinência); abrangência de elementos contidos 

explícita ou implicitamente (exaustividade); elementos do discurso em redundância 

ou delimitação (representatividade); coerência e correspondência compreensível ao 

que é questionado (homogeneidade), estabelecidos por Bardin (2011).  

Na segunda fase foi executada a exploração do material, decompondo-se o 

texto resultante das falas transcritas em grupos de expressões com mesmo sentido.  

O que resultou em um rol de categorias de base, as quais foram reagrupadas com 

base em suas características semânticas, resultando nas categorias temáticas, para 

em seguida, serem os núcleos de relação identificados no texto. 

A terceira fase e, também, etapa final da análise do conteúdo, consistiu no 

tratamento dos dados obtidos e sua interpretação com base no levantamento da 

literatura e analisados à luz dos preceitos que fundamentam o Interacionismo 

Simbólico. Esta etapa foi desenvolvida concomitantemente ao processo de coleta de 

dados, ou seja, na medida em que as entrevistas eram realizadas, procediam-se as 

etapas subsequentes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste item são apresentados os resultados oriundos dos discursos dos 

sujeitos do estudo. Primeiramente, caracterizaram-se os docentes enfermeiros. Na 

segunda parte, foram apresentadas as temáticas empíricas acerca do objeto de 

estudo. 

 

5.1 Caracterização dos enfermeiros docentes 

  

Neste item, apresentam-se as características sociodemográficas, 

educacionais e de trabalho dos sujeitos do estudo, constantes na Tabela 1. 

Antes, porém, é necessário esclarecer que após ser analisada a população 

quanto aos critérios de inclusão e exclusão explicitados no capítulo 4, atenderam 

aos critérios de inclusão trinta docentes, os quais constituíram a amostra a ser 

consultada.  

Logo, participaram da pesquisa trinta enfermeiros docentes do curso de 

graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), que ministram disciplinas específicas do ciclo profissionalizante da 

enfermagem na teoria e/ou na prática, pertencentes ao quadro docente da 

instituição. Os participantes foram, em sua maioria, do sexo feminino (80%), 

constituindo uma característica histórica que perdura desde os primórdios da 

profissão de enfermeiro, confirmando estudos de outros autores [MARTINS et al. 

(2006) e NÓBREGA et al. (2008)].  

Dessa maneira, ao se analisar a Tabela 1, na característica sobre o estado 

civil, os percentuais de casados (40%) e com união estável (10%), demonstram uma 

proporção harmoniosa quantitativa diante daqueles declarados solteiros (30%), 

divorciados (16,7%) e separados (3,3%) inferindo-se que, provavelmente, não 

acarretará grande discrepância sobre a forma de se pretender trabalhar o PE. 

 Observou-se ainda, que a média de idade foi de 43,07 anos, sendo a idade 

mínima de 25 anos e a máxima de 64 anos, e a mediana igual a 42,50.  

Percebeu-se, também, que 53,3% possuíam idade igual ou superior a 40 

anos. Um percentual que demonstra uma faixa etária de pessoas maduras, 

experientes e com saberes arraigados há longo tempo, ao lado de uma faixa etária 
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de docentes jovens entre 25 e 35 anos (36,7%), admitidos na instituição mais 

recentemente e portadores de titulações importantes. Isso porque, atualmente, as 

instituições buscam pessoas preparadas academicamente para a qualidade da 

docência. 

Notou-se, também, que 20% dos docentes estão em uma faixa etária de 50 a 

60 anos e 13,3% com idade acima de 61 anos. Esses dados apontam para pessoas 

caminhando para um processo de aposentadoria, o que pode significar uma barreira 

à implantação do PE ao se analisar a exiguidade de tempo / continuidade de ações. 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos enfermeiros docentes do 
curso de graduação em enfermagem da UFRN, Natal/RN, 2012. (n=30). 
 

CARACTERÍSTICAS n % 

 
Sexo 
Feminino 
Masculino 
 

24 80,0 
6 20,0 

Estado Civil 
Solteiro 
União Estável 
Casado 
Separado 
Divorciado 
 

9 30,0 
3 10,0 
12 40,0 
1 3,3 
5 16,7 

Idade 
25|---|30 anos 
31|---|40 anos 
41|---|50 anos 
51|---|60 anos 
61|---|65 anos 

6 20,0 
8 26,7 
6 20,0 
6 
4 

20,0 
13,3 

Fonte: Coleta de dados, 2012. 
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Tabela 2 - Características educacionais dos enfermeiros docentes do curso de 

graduação em enfermagem da UFRN, Natal/RN, 2012.  

VARIÁVEL  F % 

 
Ano de formação 
1970|---|1980 
1981|---|1990 
1991|---|2000 
2001|---|2010 
 

10 33,3 
2 6,7 
6 20,0 

12 40,0 

Instituição formadora 
EEUSP 
FURG 
UECE 
UEMS 
UERN 
UFF 
UFPB 
UFRN 
UFSC 
 

1 3,3 
1 3,3 
2 6,7 
1 3,3 
1 3,3 
1 3,3 
1 3,3 

19 63,3 
1 3,3 

Maior Titulação  
Graduação com Especialização 
Mestrado 
Doutorado 
Pós-doutorado 

1 3,3 
16 53,3 
11 36,7 
2 6,7 

Fonte: Coleta de dados, 2012. 

 

Concernente às características educacionais muitos dos participantes 

concluíram o curso de graduação em enfermagem entre os anos de 1990 e 2010 

(60%), foram formados pela própria instituição em estudo (63,3%) e possuem pós-

graduação em nível mestrado (53,3%). A distribuição é apresentada na Tabela 2. 

Essas características demonstram a excelente qualificação do corpo docente, 

empenhada em melhorar seus conhecimentos e, consequentemente, impulsionar o 

aprendizado pela busca de novos saberes e utilização de técnicas de ensino 

apropriadas, sendo de suma importância para a adoção de um pensamento crítico.   
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Tabela 3 - Características de trabalho dos enfermeiros docentes do curso de 

graduação em enfermagem da UFRN, Natal/RN, 2012.  

VARIÁVEL  F % 

 
Tempo de experiência docente 
  1|---|10 anos 
11|---|20 anos 
21|---|30 anos 
31|---|40 anos 
 

14 46,7 
6 20,0 
33 10,0 
7 23,3 

Tempo de ensino na UFRN 
<  5 anos 
  6|---|10 anos  
11|---|15 anos 
16|---|20 anos 
21|---|25 anos 
26|---|30 anos 
31|---|35 anos 
 

16 53,3 
3 10,0 
1 3,3 
1 3,3 
0 0,0 
2 6,7 
7 2,3 

Vínculo docente na UFRN 

Efetivo 
Temporário 
 

26 86,7 

4 13,3 

Carga horária semanal 

40 horas 
20 horas 
 

19 63,3 

11 36,7 

Outro vínculo 
Não possui 
Serviço de Atenção à Saúde 
Docência 

21 70,0 
7 23,3 
2 6,7 

Fonte: Coleta de dados, 2012. 

 

  Referente às características de trabalho dos participantes, mais da metade 

afirmou atuação como docente por um período de um a vinte anos (66,7%). Quanto 

ao tempo de ensino na instituição, esse varia de um (1) a trinta e cinco (35) anos. A 

maioria dos docentes possui vínculo efetivo (86,7%), obedecem a uma carga de 

trabalho semanal de 40 horas (63,3%) e não exercem atividade profissional em outra 

instituição de ensino ou de atenção à saúde (70%). Essas características são 

apresentadas na Tabela 3.  

 O maior contingente efetivo, dedicando-se exclusivamente à docência 

colabora para um ensino-aprendizagem de qualidade, pois os conteúdos da 
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teoria/prática do curso de enfermagem são expostos pelos docentes através da 

busca incessante de novas tecnologias para a constituição dos saberes.   

 

5.2 Compreendendo os significados e percepções docentes. 

 

 Após o tratamento do conteúdo das entrevistas em conformidade com a 

técnica de Análise do Conteúdo, na modalidade de Análise Temática proposta por 

Bardin (2011), a análise permitiu a construção de três temas e seis categorias, as 

quais serão apresentadas no Quadro 1, a seguir, e discutidas posteriormente. 

Para garantir a confidencialidade dos participantes da pesquisa, optou-se por 

identificar os depoimentos pela letra inicial de entrevista „E‟, diferenciando-os por 

números, E1, E2 e assim por diante. 

É importante destacar que por haver semelhança entre alguns relatos, o que 

não significou serem menos relevantes e, para melhor estruturar a pesquisa, optou-

se por utilizar àqueles cujos conteúdos das falas mostraram-se mais abrangentes.   

Quadro 1 – Temas e categorias dos depoimentos dos enfermeiros docentes 

acerca do ensino do Processo de Enfermagem na formação do enfermeiro. 

Natal/RN, 2012. 

Temas analíticos Categorias 

Significados relatados pelos docentes 

enfermeiros sobre o Processo de 

Enfermagem 

 

 Norteador das ações de cuidado 

do enfermeiro.  

 Raciocínio clínico. 

 Utilização nas ações de cuidado. 

 

Percepções docentes acerca do ensino 

do Processo de Enfermagem 

 Relevância do ensino.  

 Barreiras para o ensino.  

Abordagem do Processo de 

Enfermagem na formação do enfermeiro 

 Estratégias de ensino com foco 

nas habilidades e competências 

do raciocínio clínico. 

Fonte: Coleta de dados – 2012. 
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5.2.1 Significados relatados pelos docentes enfermeiros sobre o Processo de 

Enfermagem. 

 

 Neste tema se observam os principais significados atribuídos ao processo de 

enfermagem pelos enfermeiros docentes, os quais o consideraram como sendo o 

eixo norteador das ações de cuidado do enfermeiro e como um método tradutor do 

raciocínio clínico mental esquematizado e concretizado pelo enfermeiro na 

assistência ao paciente. A temática abarca as expressões de significado acerca da 

aplicabilidade e utilização do processo na prática assistencial desse profissional. 

A identificação dos significados concebidos ao processo de enfermagem por 

esses profissionais envolvidos na formação de enfermeiros se constitui como algo 

essencial para investigação a que o presente estudo se propõe, pois revela o 

entendimento inerente sobre o método, a importância e compreensão que se atribui 

ao mesmo, delineando, a partir desse consenso internalizado e incorporado, como o 

profissional enfermeiro em sua atuação docente, aborda e transfere o conhecimento 

sobre o processo. 

 

Categoria 1 - Norteador das ações de cuidado do enfermeiro 

 

  O processo de enfermagem foi considerado pela maioria dos participantes da 

pesquisa como um eixo norteador das ações de cuidado do enfermeiro, como o 

passo a passo da assistência de enfermagem, ou seja, uma metodologia de trabalho 

que organiza e direciona os cuidados do enfermeiro, contribuindo para uma 

assistência de melhor qualidade, como pode ser observado nos depoimentos a 

seguir: 

 

 [...] o processo de enfermagem é uma metodologia de trabalho do 

enfermeiro. É o passo a passo do que o enfermeiro tem que fazer, do 

que o enfermeiro deve fazer na assistência. (E7)  

 

O processo de enfermagem é um instrumento que norteia a prática do 

enfermeiro, ou seja, o seu fazer diário. (E14) 
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Eu entendo o processo de enfermagem como uma ferramenta que o 

enfermeiro pode utilizar para sistematizar a assistência de 

enfermagem. O processo pode trazer subsídios para melhoria da 

qualidade da assistência ao paciente, seja na atenção básica, na média 

ou na alta complexidade e assim qualificar o trabalho do enfermeiro. 

(E9) 

 

[...] é uma forma de o enfermeiro conduzir a assistência de 

enfermagem da forma mais efetiva possível [...]. É uma forma de 

prestar uma assistência de qualidade seguindo etapas: Coleta de 

dados – anamnese e exame físico; formulação de diagnósticos de 

enfermagem, identificação dos problemas do paciente; planejamento 

da assistência; implementação da assistência; avaliação da assistência 

ao paciente; resultados alcançados [...]. Ele acontece de forma cíclica. 

A coleta de informações acontece a todo momento. É um processo 

bastante dinâmico. (E3) 

 

Considerando as expressões de significado emitidas pelos depoentes, o 

processo de enfermagem representa o modo de fazer o cuidado do enfermeiro. 

Realiza-se por meio de etapas que se interagem de forma cíclica e dinâmica para 

orientar a assistência de enfermagem ao cliente no que competem à tomada de 

decisões precisas, à escolha de melhores intervenções, propiciando melhor 

qualidade à atenção prestada nos mais variados níveis. 

Sobre o processo de enfermagem, a busca na literatura permitiu o encontro 

com as mais diversas definições, ratificando as impressões emitidas pelos 

participantes. Aguiar et al. (2010) referem que o processo despontou da 

preocupação em direcionar os cuidados de enfermagem baseados em um método 

científico, mostrando-se como um caminho a ser utilizado para instrumentalizar a 

resolução de problemas fundamentando as ações do enfermeiro. 

No que diz respeito às ações do enfermeiro fundamentadas no processo de 

enfermagem Alfaro – LeFevre (2005) diz que o método constitui uma forma 

sistemática e dinâmica de prestar cuidados, prover a humanização e direcionar 

resultados, facilitando a mensuração dos custos e permitindo ao enfermeiro o exame 

contínuo de suas ações. 
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Discorrendo sobre o assunto, Garcia e Nóbrega (2009) se reportam ao 

processo de enfermagem como um trabalho profissional específico, presumindo 

ações dinâmicas e inter-relacionadas para a sua realização, ou seja, a adoção de 

um determinado método científico ou modo de fazer, alicerçado em um sistema de 

valores, crenças morais e no conhecimento técnico-científico da área. 

Azeredo, Silva e Lima (2013) consideram o processo de enfermagem como 

um instrumento metodológico que orienta tanto o cuidado profissional de 

enfermagem quanto a documentação da prática profissional e evidencia a 

contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população. 

Essas autoras ressaltam ainda que o processo de enfermagem permite 

direcionar a assistência de acordo com as necessidades do indivíduo, avaliar 

constantemente o trabalho desenvolvido, possibilita a qualificação dos cuidados 

prestados e colabora para a redução do tempo de hospitalização (AZEREDO, SILVA 

E LIMA, 2013). 

Adicionalmente, embora os docentes demonstrem uma boa percepção sobre 

o PE, o que é ratificado pelos autores citados, eles poderiam reconhecê-lo, também, 

como um instrumento tecnológico para favorecer, organizar e documentar o cuidado 

baseado em saberes que fundamentam a profissão, isto é, uma tecnologia leve- 

dura, que proporciona um cuidado de enfermagem holístico, propiciando efetividade 

e eficiência nos serviços de saúde.  

Os depoentes também consideraram o processo de enfermagem como um 

método fundamentado em bases científicas e teórico-filosóficas: 

 

O processo de enfermagem tem algumas etapas pré-definidas, alguns 

estudos teóricos, algumas concepções filosóficas, algumas bases 

epistemológicas. É uma forma de ordenar o trabalho do enfermeiro [...]. 

(E21) 

 

O processo de enfermagem é um marco. A gente saiu do empirismo 

para a cientificidade. É uma metodologia. Para mim, é uma maneira da 

gente poder prestar a assistência melhor na questão da prática, na 

questão do respaldo teórico baseado em teorias. O processo de 

enfermagem é que dá respaldo ao enfermeiro sobre o que ele está 

fazendo. (E17) 
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Sabe-se que a enfermagem, como todo saber, partiu, inicialmente, de 

experiências não fundamentadas em metodologias científicas e, atualmente, possui 

um corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos, os quais são baseados em 

provas, princípios, argumentações e demonstrações que legitimam sua validade. 

Isso faz da Enfermagem uma ciência, já que ela se baseia em suas teorias e 

conceitos, sendo, portanto, de suma importância para o trabalho organizado do 

enfermeiro, como reporta o depoimento de E21. 

Concernente à égide teórica, Coberllini (2007) considera que a inserção das 

teorias de enfermagem facultou saberes e fazeres mais apurados ao associar o 

cuidado a aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais do paciente, 

constituindo-se em um cuidado holístico, não centrado somente na doença. 

O processo de enfermagem emerge como uma metodologia que representa a 

tentativa de evidenciar e compreender o trabalho de enfermagem, direcionando o 

cuidado como prática reflexiva, ao partir de bases científicas, tecnológicas e 

pressupostos humanistas que estimulam o pensamento crítico e conduzem a 

solução de problemas da prática assistencial (LEDESMA – DELGADO; MENDES, 

2009). 

Apreende-se, dessa forma, que com a operacionalização do processo 

instrumentalizando as ações do enfermeiro, é possível se desvencilhar de práticas 

intuitivas e empíricas e agir de forma lógica e racional, na medida em que se 

compreendem os cuidados e se apropriam da utilização de princípios científicos e 

teóricos que norteiam a enfermagem, conferindo-lhe identidade e autonomia diante 

dos campos de conhecimento. 

À luz do Interacionismo Simbólico, o PE constitui um símbolo impregnado de 

significados e objetivos, interpretado pelos docentes como norteador das ações do 

enfermeiro. Desse modo, o discente, fazendo parte de uma interação, reagirá 

conforme a interpretação dos comportamentos daqueles que o cercam , favorecendo 

a utilização do PE. 

 

Categoria 2 - Raciocínio clínico  

 

 Nesta categoria foram incluídos os depoimentos, nos quais os docentes 

mencionaram o processo de enfermagem como sendo um comportamento 

intelectual para realização das ações de cuidado ao paciente.  
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Em seus depoimentos, consideraram o processo como um instrumento de 

trabalho do enfermeiro que vai além da organização de sua prática assistencial, 

entendendo-o como um método sistemático de trabalho que envereda pelas 

faculdades mentais, como o raciocínio, pensamento e julgamento clínico e crítico do 

enfermeiro, como se observa nos próximos discursos: 

Bom, eu entendo o processo de enfermagem como sendo um 

raciocínio clínico, como um raciocínio mental do que o enfermeiro faz 

desde o primeiro contato com o paciente, na anamnese até as 

intervenções e registro dos dados clínicos relevantes. (E1) 

 

[...] e eu acho que o processo de enfermagem viabiliza o 

desenvolvimento do raciocínio clínico durante a sistematização da 

enfermagem, da prática assistencial. (E18) 

 

 Cerullo e Cruz (2010) referem que a literatura científica nos faz compreender 

ser o raciocínio clínico correspondente aos eventos mentais estabelecidos durante a 

vivência do cuidado aos usuários dos sistemas de saúde, associados aos valores 

que o profissional atribui a essa atenção. 

 Essa atividade mental realiza-se na busca de informações relevantes sobre a 

necessidade de cuidados do paciente e consiste num processo contínuo que se 

inicia no ato da admissão e prossegue na aplicação das intervenções e avaliação de 

resultados, interpondo-se em concordância com o conhecimento clínico, cognitivo, 

intuitivo armazenado e assimilado pelo profissional enfermeiro nas ações do cuidar e 

resultando na tomada de decisão sobre as ações de cuidado deste sobre o paciente. 

À implementação das etapas supracitadas durante a assistência, dispensada 

pelo enfermeiro ao paciente, quando embasadas cientificamente de maneira 

organizada, formalizada e registrada, reconhece-se por processo de enfermagem 

(CROZETA et al., 2008). 

Ao voltar-se para o cuidado individualizado e para a utilização do processo de 

enfermagem, o enfermeiro se defronta com a prática do raciocínio clínico envolvido 

na tomada de decisão sobre as ações de cuidado. Trata-se de uma prática 

complexa em que o profissional é responsável por assumir julgamentos, tomar 
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decisões e ser responsável pelos resultados de suas ações (BITTENCOURT; 

CROSSETTI, 2009). 

Portanto, o entrelaçamento das ações de cuidado, estabelecidas pelo 

processo de enfermagem, comparadas e debatidas frente às bases teóricas permite 

a organização do pensamento do enfermeiro para a escolha de um cuidado a 

prestar. 

Vale ressaltar, ainda, a visão dos depoentes E1 e E18, no que concerne ao 

processo de enfermagem como um promotor do raciocínio clínico e sistematizador 

de ações. Isso faz o diferencial do enfermeiro, pois nesse caso, ele é um profissional 

que pensa de modo científico para um atendimento de qualidade ao paciente, 

economiza tempo e trabalho, visto a sistematização mediante o PE trazer em seu 

âmago a essência do melhor cuidado criteriosamente pensado.  

Para Mead, a mente é a interação simbólica com o Self, isto é, através da 

atividade mental o indivíduo define as coisas para si mesmo na situação vivida, 

avaliando e desenvolvendo modos de ação em relação às coisas. Observa-se nessa 

categoria, que os docentes veem o PE como comportamento intelectual para a 

realização das ações, favorecendo o raciocínio clínico, a atividade mental, acima 

explicitada, que propicia o modus operandi para viabilização do PE.  

Categoria 3 - Utilização nas ações de cuidado 

Nesta categoria os depoentes expuseram suas impressões quanto à 

utilização do processo de enfermagem na prática assistencial. Seguem as citações 

de significado: 

 

A utilização do processo de enfermagem é essencial para que se possa 

conseguir, realmente, uma assistência de qualidade. (E3) 

 

Eu acho de extrema importância. Acho que para que a gente possa 

efetivamente organizar uma prática pautada no conhecimento científico 

é importante a utilização do processo de enfermagem. Sem ele nós 

cuidamos aleatoriamente e empiricamente. (E13) 
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A sua utilização é muito importante para organizar a assistência de 

enfermagem, não só a parte técnica, mas também a sua construção do 

conhecimento da enfermagem como ciência. (E18) 

 

Estima-se que ao dispensar um cuidado individualizado e centrado nas 

necessidades do paciente, obtém-se uma assistência de melhor qualidade, pois se 

acredita e/ou se espera, dessa forma, profissionais envolvidos no cuidado e seguros 

na realização das decisões clínicas envolvidas no trabalho.  

Essa atenção mais específica ao paciente pode ser oferecida com o 

desenvolvimento do cuidado sistematizado, o qual é proporcionado pela utilização 

do processo de enfermagem.  

Aguiar et al. (2010) reforçam que o processo de enfermagem é uma 

necessidade atual dos enfermeiros, na medida em que o  auxilia a prover o cuidado 

sistematizado, tornando-o mais efetivo e eficaz.  

Quanto a isso, Tannure e Gonçalves (2008) afirmam que a aplicação da 

sistematização da assistência com base no processo de enfermagem e sustentada 

em uma teoria, melhora a qualidade dos cuidados prestados, humaniza o 

atendimento, define o papel do enfermeiro, dá autonomia à profissão, direciona a 

equipe e facilita a mensuração dos custos das instituições. Em contrapartida, 

aumenta a responsabilidade dos profissionais quanto aos cuidados prestados aos 

usuários e exige conhecimento científico mais profundo e específico. 

Atenta-se para a necessidade da aquisição e aperfeiçoamento dos 

conhecimentos teóricos e práticos relativos ao cuidado, percebendo-se a questão 

ética: 

 

[...] se o enfermeiro consegue aplicar, ele consegue perceber a questão 

ética do seu processo de trabalho. Há uma necessidade de uma 

educação continuada e educação permanente por parte das 

instituições. Quando o enfermeiro aprende o PE, ele realiza em seu 

fazer diário de forma contextualizada, direcionada ao cuidado de cada 

caso em seu ambiente de trabalho. (E14) 

 

O docente E14 ressaltou a importância da aplicação do PE como forma de se 

perceber a questão ética.  Mas, o que significa ética?  Conforme Cortella (2009) é o 
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conjunto de princípios e valores que orienta o homem para viver junto ao seu 

semelhante. Consiste, também, na capacidade de decidir, julgar e avaliar com 

autonomia, o que pressupõe liberdade. Isso leva a pensar, que quando se decide 

utilizar o PE, têm-se a liberdade e autonomia de julgamentos/avalições sobre viver o 

cuidado junto ao paciente (o semelhante).  

 Desse modo, Morin (2000) tratando da ética, destaca uma antropoética, 

instruindo que se assuma a missão antropológica do milênio. Tal missão considera, 

dentre outras, a de respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade 

quanto a si mesmo; àquela de desenvolver a ética da solidariedade, compreensão, 

além de se ensinar a ética do gênero humano.   

Quanto ao alcance do reconhecimento científico, faz-se necessário que esses 

profissionais de saúde continuem a buscar aprimoramento contínuo de sua prática, 

no que condiz ao processo de enfermagem, contribuindo para as ações cada vez 

mais embasadas em princípios científicos, isso refletirá na melhor qualidade da 

assistência oferecida ao ser cuidado (NASCIMENTO et al., 2008). 

Além disso, aponta-se para a importância da aquisição de conhecimentos e 

necessidade constante de aperfeiçoamento teórico e prático das habilidades 

inerentes à implementação do processo desde a formação inicial do enfermeiro, 

persistindo ao longo da sua atuação como profissional (MENEZES; PRIEL; 

PEREIRA, 2011). 

Aguiar et al. (2010) corroboram que o processo de enfermagem é uma forma 

de buscar a cientificidade para a profissão. No entanto, evidencia-se a necessidade 

de uma reflexão crítica acerca de sua operacionalização, considerando a 

individualidade de cada sujeito, pois o sujeito assistido na sua singularidade e no 

seu contexto histórico-cultural deve ser inserido como principal colaborador do 

processo saúde- doença-cuidado. 

Consideraram também a importância de se registrar as ações de cuidado do 

enfermeiro, a fim de servirem como subsídio legal de comprovação da realização do 

seu trabalho junto ao paciente. Como se pode observar nas falas a seguir: 

O processo de enfermagem legaliza a profissão enquanto ciência 

dando ações específicas à enfermagem, como a elaboração de 

diagnósticos próprios da enfermagem baseados nos problemas 

identificados pela coleta de dados [...]. (E2)  
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 [...] o processo de enfermagem não só regulariza como dá respaldo 

legal à atuação do enfermeiro no serviço. Ele fundamenta o serviço. 

(E4) 

 Sobre a utilização, na verdade, através do processo de enfermagem 

se pode contribuir para uma organização do trabalho da equipe de 

enfermagem e também favorece a própria autonomia do enfermeiro no 

sentido de documentar e registrar tudo o que se faz. (E11). 

A utilização do processo de enfermagem é importante de forma a 

uniformizar a linguagem entre a equipe de enfermagem através de uma 

equipe multiprofissional e facilita o acesso à informação, à análise e à 

própria assistência direta ao paciente. (E12) 

 

Nas declarações foi mencionada a importância do processo de enfermagem 

como uniformizador e padronizador da linguagem profissional como meio de facilitar 

e tornar mais acessível à comunicação entre a equipe de enfermagem e a equipe 

interdisciplinar de saúde, bem como fortalecer a visibilidade da Enfermagem como 

uma ciência com corpo de conhecimento próprio. 

Sobre a autonomia, o registro e o respaldo legal das ações de cuidado do 

enfermeiro, Nascimento et al. (2008) afirmam que o processo de enfermagem 

proporciona uma maior autonomia para o enfermeiro, um respaldo seguro pelo 

registro, garante a continuidade/complementaridade multiprofissional, além de 

promover uma aproximação enfermeiro – usuário, enfermeiro – equipe profissional. 

O registro e o uso de instrumentos terminológicos que padronizam a 

linguagem da enfermagem comprovam e traduzem os cuidados do enfermeiro, 

proporcionando qualidade e favorecendo a avaliação do cuidado quanto ao 

direcionamento das ações da assistência (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011). 

Referente à implementação propriamente dita do processo de enfermagem no 

serviço, os sujeitos reconheceram sua utilização em parte de suas etapas ou em sua 

totalidade na sua prática, alegando que o enfermeiro operacionaliza o processo, 

embora este não seja implementado formalmente. 
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 Em minha opinião o processo de enfermagem é possível, sim, de ser 

utilizado. Na verdade, o enfermeiro já o utiliza, só não da forma como é 

preconizado na metodologia, mas se você observar o fazer do 

enfermeiro ele pratica, ele está implementando o processo de 

enfermagem, só que ele tem que ter ciência de que o que ele faz na 

sua prática é a metodologia, só precisa dar nome às ações que ele está 

fazendo na prática. (E7) 

A gente até utiliza partes do PE na nossa prática, mas não de forma 

documentada, implementada, sistematizada como se deveria. E 

quando a gente conseguir ligar essa prática e documentar, isso só terá 

a favorecer a recuperação do paciente como também o 

desenvolvimento da própria enfermagem. (E11) 

[...] a sua utilização nos dias de hoje é pequena para o que deveria ser 

[...]. A minha percepção é de que ele é importante, mas ainda 

subutilizado. (E17) 

 

 Percebe-se pelos depoimentos, que o processo de enfermagem, em algumas 

instituições, realiza-se, sim, por meio da organização da assistência pelo 

pensamento e registro de suas atividades em algum espaço do prontuário do 

paciente destinado às „anotações e/ou registro de enfermagem‟.  

Raramente existe ou realmente não existe um impresso específico da 

enfermagem para a documentação da assistência de forma organizada, dando a 

impressão de que o processo, verdadeiramente, não é efetuado por não ser 

registrado.  

Ainda concernente à aplicabilidade do processo de enfermagem no panorama 

atual e em nível estadual, algumas falas traduziram sentimentos incisivos quanto a 

não aderência ao processo, às dificuldades na aplicabilidade por fatores 

relacionados à aceitação e/ou resistência ao método, recursos humanos 

insuficientes para operacionalização, interesse gestor/instituição, insegurança no 

manejo das ações e provável fragilidade na transferência desses conhecimentos na 

fase de formação. 
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Eu vejo um grande abismo entre a Enfermagem do Rio Grande do 

Norte e o Processo de Enfermagem. O que eu vejo aqui é que os 

enfermeiros sabem cuidar e não querem fazer o processo [...]. Eu acho 

que, ou a gente tem um lapso na formação, ou que o RN nunca se 

preocupou em fazer sistematização, processo de enfermagem. (E5) 

 

Eu acho que atualmente ele não é um método que o enfermeiro 

reconheça nas instituições [...]. Então eu realmente acho que ele ainda 

é muito deixado de lado, ele é muito subjugado, não tem ainda o seu 

reconhecimento como um método que realmente vai garantir uma 

eficiência. (E8) 

 

[...] a gente observa que é restrito o uso na maioria dos hospitais. Ainda 

tem uma grande resistência por parte dos profissionais, inclusive nos 

hospitais universitários. (E9) 

 

[...] embora esse processo seja questionado na prática, levando em 

consideração a escassez de recursos humanos, de material, de região 

geográfica desse país, de gestores e da própria iniciativa dos 

enfermeiros em aplicá-lo no processo de trabalho, embora seja uma 

coisa necessária, indispensável para a prática do exercício profissional 

do enfermeiro, ainda se encontra resistência da maioria dos 

enfermeiros frente àquilo que se espera dentro do que o enfermeiro 

seja [...]. (E21) 

 

Sua utilização ainda é deficiente em virtude da falta de conhecimento 

de muitos profissionais, alunos e professores. No entanto, entendo que 

sua utilização traria maior embasamento científico para a enfermagem, 

além de mais segurança para o paciente. (E22) 

Quanto à aplicação do processo de enfermagem nas instituições hospitalares, 

a literatura apresenta a pouca aderência à incorporação do método na assistência, 

reforçando que a maioria das instituições guia sua prática cotidiana por normas e 

rotinas preestabelecidas. Percebe-se a busca pela adesão do processo em alguns 
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serviços ligados à formação acadêmica em algumas regiões do país (MENDES; 

BASTOS, 2003). 

 Ao sistematizar o pensamento de Mead, Blumer apresentou a premissa de 

que o ser humano age com relação às coisas, conforme os sentidos que elas têm 

para ele. Desse modo, os docentes acreditam na importância da utilização do PE, 

inclusive já julgam empregá-lo, mas não de forma adequada, pois ainda é “deixado 

de lado”.   

 

5.2.2 Percepções docentes acerca do ensino do Processo de Enfermagem 

  

 Nesta temática, incluíram-se as narrativas relacionadas às percepções do 

docente em relação ao ensino do processo de enfermagem durante a formação do 

enfermeiro no curso de graduação.  

 Foi possível identificar significados quanto à relevância desse conteúdo no 

ensino das abordagens teóricas e práticas, os depoimentos que apontam as 

dificuldades para o cumprimento favorável dessa abordagem, tanto dentro da 

academia quanto fora dela, nos ambientes onde são desenvolvidas as práticas e 

expressões que apontam o caminho para a efetivação desse propósito. Ei-las: 

Categoria 4 - Relevância do ensino do PE 

 Quanto à relevância e situação do ensino do processo de enfermagem 

durante a formação do enfermeiro, os depoentes expressaram: 

O ensino do processo de enfermagem é de extrema relevância. (E1).  

[...] a gente tem que começar a encantar o aluno desde a graduação, 

para que ele saia e consiga realmente implementar e contribuir com 

essa metodologia na prática. (E7) 

 [...] para que quando eles saírem e forem para a assistência, consigam 

aplicar e sistematizar dentro de suas instituições. (E12) 

Eu acho fundamental o ensino do processo de enfermagem no curso 

de graduação e acho que se enquadra pelo menos em todas as 

disciplinas do ciclo profissionalizante, tanto nas disciplinas da atenção 
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integral, nos estágios supervisionados, na própria Semiologia e 

Semiotécnica. (E9) 

 

De acordo com Blumer (1998), o agir humano se relaciona ao sentido que as 

coisas (objetos físicos, outros seres humanos, categorias de seres humanos, 

instituições, ideias valorizadas, atividades dos outros e situações da vida cotidiana) 

têm para ele.  

Partindo-se desse pressuposto blumeriano, a valorização positiva do 

processo de enfermagem e à sua abordagem no ensino de formação do estudante 

da graduação representa um aspecto favorável, pois a maioria do corpo docente 

julga essa abordagem essencial e tenta integrá-la aos conteúdos. 

Ao compartilhar positivamente dessas ideias por meio de suas condutas, os 

professores fazem nascer esse comportamento de valorização nos alunos, 

compartilhando e possibilitando a incorporação do mesmo comportamento. O que 

também é corroborado por Waitier (2002) apud Breton (2008) ao explicitar que toda 

ligação social consiste em um processo de influência de um sobre o outro, de 

orientação de um pelo outro. 

Considerando o valor suscitado ao ensino do processo de enfermagem 

durante a formação do enfermeiro, reforça-se a responsabilidade das escolas 

formadoras e dos profissionais envolvidos, destacando-se o docente enfermeiro 

como o facilitador desse processo ensino – aprendizagem, em incutir no discente, 

atitudes e comportamentos construtores de sua identidade profissional. 

Para isso, é fundamental conduzir o aluno ao entendimento das ações que 

devem nortear suas práticas como aprendiz e futuramente como profissional. Isso se 

dá pela compreensão histórica do processo de trabalho do enfermeiro e da escolha 

e apreensão do modelo teórico-metodológico a ser seguido. 

Tomando-se o processo de enfermagem como um método proporcionador da 

estruturação dos saberes definidores da ação do enfermeiro, infere-se sua 

relevância na construção de uma consciência crítica para os envolvidos no cuidado 

das necessidades humanas e focados no que é prioridade de cuidado para 

enfermagem (AMANTE; ROSSETTO; SCHINEIDER, 2009). 

Os docentes afirmam a abordagem do PE no ensino por parte de alguns 

membros da instituição, embora por muitas vezes ele aconteça de forma 
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fragmentada devido ao próprio propósito do componente curricular em priorizar o 

desenvolvimento de outras habilidades. 

 

Na disciplina o aluno está iniciando o contato com o paciente, 

com os procedimentos. Ele aprende a anamnese, o exame 

físico, a discussão dessas fases, aí a gente introduz alguns 

diagnósticos que a gente encontra mais comumente, mas 

implementar as outras fases, como o planejamento, a 

implementação, a avaliação e a evolução fica difícil. (E3) 

  

 

Percebe-se essa preocupação em disciplinas iniciais, nas quais os alunos são 

introduzidos na assistência. Alguns componentes estão direcionados puramente à 

aquisição e aprimoramento dos fundamentos técnicos da profissão, não havendo 

muitas vezes a oportunidade de integrar os conhecimentos sobre o PE nas 

abordagens. 

Quanto ao momento em que o conteúdo sobre o PE deve ser introduzido no 

ensino do aprendiz de enfermagem, Amante, Rossetto e Schineider (2009) 

ressaltam que essa iniciação deve acontecer quando o estudante já incorporou 

conhecimentos das ciências básicas e específicas da profissão. 

Categoria 5 - Barreiras para o ensino  

 Os sujeitos alegaram dificuldades quanto à integração do PE em seus 

conteúdos por disparidades de concepções e vivências entre alguns membros do 

corpo docente da instituição, constituindo-se, portanto, fator preponderante na 

fragilidade da formação profissional. Essas impressões são conhecidas nas 

declarações a seguir: 

É importante começar pelos próprios docentes, explicar o 

processo, porque ainda há grandes divergências de pensamento 

dentro da instituição. Então, primeiramente, acho que o ensino 

deve ser atualizado e feito com os docentes para que haja uma 

padronização da linguagem que chega aos alunos. Há muita 
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divergência de comportamento de como abordar isso com o 

aluno. (E1)  

Só acho que falta uma grande adesão da maioria dos 

professores na utilização do PE para subsidiar os assuntos que 

são ministrados nas disciplinas, mas eu vejo que é perfeitamente 

possível o seu ensino na graduação. (E9) 

Eu acho muito deficitário. São apenas alguns professores que 

trabalham ou lutam por isso. É específico e pontual em alguns 

locais. Apesar de termos professores aqui em quase todas as 

disciplinas que se preocupam com isso, eu acho que ainda 

somos uma gotinha no oceano para o que se precisa fazer. (E5) 

Ainda há muito a melhorar o ensino. Primeiro, porque muitos 

docentes não valorizam, não acreditam no PE. Segundo, que a 

gente tem uma dificuldade muito grande daqueles que acreditam 

em trabalhar. Trabalhamos em disciplinas que tem vários 

professores que têm experiências e concepções diferentes sobre 

o PE. (E13) 

 Parte do corpo docente que se graduou nas décadas de 1970-1980 e até 

mesmo os graduados recentemente, talvez não tenham tido acesso aos conteúdos 

relacionados ao processo e assistência de enfermagem com efetividade. No primeiro 

caso, nesse período, a formação enfatizava mais as práticas curativas e aquisição 

de habilidades técnicas, como referem Scherer, Scherer e Carvalho (2006); no 

segundo, provavelmente tais conteúdos não foram transmitidos claramente. Assim, 

embora se saiba que esses docentes tenham adquirido tais conhecimentos através 

de pós-graduações, capacitações e eventos científicos, acredita-se na existência de 

certa dificuldade e insegurança por parte de muitos docentes quanto à abordagem 

desse assunto no ensino, influenciando na transmissão dessa prática, como pode 

ser observado na seguinte fala: 

Bom quando eu me formei, esse método, o processo de enfermagem, 

era utilizado, [...] a gente não sabia o que era isso, agente ouvia falar, 
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por causa daqui, da instituição. Então eu precisei aprender sobre o 

processo de enfermagem depois que eu me formei, e precisei aprender 

apenas, não para ser enfermeira, mas sim para ser docente [...]. Hoje 

eu vejo que nas instituições ele é um estudo que ele está realmente 

sendo mais empregado teoricamente. (E8). 

 

 Quanto a essa dificuldade, Carraro, Kletenberg e Gonçalves (2003) afirmam 

que os profissionais de enfermagem reconhecem o valor do processo de 

enfermagem, mas devido a pouca orientação que receberam, encontram-se 

inseguros na sua aplicabilidade prática, reforçam o papel das escolas de 

enfermagem em promover uma ampla discussão sobre o assunto, a fim de 

determinar o referencial teórico que embasa o profissional de enfermagem. 

Silva et al. (2011) ao identificar as dificuldades quanto ao ensino da 

sistematização da assistência de enfermagem, refletem sobre a necessidade 

permanente de capacitação do corpo docente e da utilização de metodologias de 

ensino que articulem teoria e prática. Os autores atentam para a extensão do 

aprimoramento dos conhecimentos, objetivando a instrumentalização do PE ao 

campo prático de enfermagem, no planejamento do cuidado. 

 Deve-se, portanto, ter um olhar especial aos docentes, permitindo momentos 

de atualização e posse desses conhecimentos. Assim, acredita-se que, mais 

familiarizado com esses conteúdos, poderão mudar seu comportamento no intuito de 

incorporar o PE em suas abordagens de ensino, pois entenderão como aplicá-lo na 

prática. 

 Com o domínio desses conhecimentos, aponta-se para a necessidade da 

adoção de uma linguagem comum e convicção quanto à aplicação do processo de 

enfermagem, mantendo-se a mesma postura para o favorecimento desse ensino. 

(AMANTE; ROSSETTO; SCHINEIDER, 2009).  

 Concernente à continuidade do ensino do PE no momento das aulas práticas, 

foi apontada a dificuldade devido a não implementação do PE em algumas 

instituições da assistência à saúde onde se realizam os estágios curriculares 

supervisionados, como pode ser visto nos depoimentos a seguir: 



70 
 

O ensino do processo de enfermagem é fundamental, porém 

muito distanciado da prática. (E4) 

[...] cria uma dicotomia. A gente ensina o aluno sobre o que é o 

processo de enfermagem, quais as fases, o que o embasa 

teoricamente e filosoficamente e, quando chega na prática, 

orientamos o aluno para poder aplicar o processo e ele não 

consegue aplicar porque o serviço não propicia. Primeiro porque 

não existe um contínuo sobre isso, é algo novo que ele vai ter 

que mudar no serviço e não terá continuidade quando ele sair e 

que existem barreiras muito grandes em relação à aplicação. 

(E6) 

Outro problema com o qual a gente se depara é ao ir para a 

prática, porque os hospitais daqui não utilizam o PE. Então isso 

interfere bastante. (E13) 

[...] Na prática, muitos enfermeiros falam que não aprenderam a 

sistematização nem o processo de enfermagem durante a 

graduação e eles são formados aqui pela universidade. Então 

tem um lapso no ensino, sim. Eu acho que a gente não está 

ensinando, se a gente estivesse de forma legal os hospitais 

teriam a percepção de que isso é necessário. (E5) 

 

Diante disso, seria oportuno pensar na adoção de um planejamento curricular 

preocupado em ajustar o contexto de formação em busca da construção da 

identidade do profissional enfermeiro, pensando não apenas na capacitação de 

professores para ministrar esse conteúdo do PE, como também estender esse 

treinamento aos profissionais dentro dos serviços que recebem o aluno para a 

realização dos estágios práticos, até porque a prática do PE já é uma realidade nos 

hospitais dos estados do Sul e Sudeste, segundo estudo de Lima e Kurcgant (2006), 

e o enfermeiro graduado aqui sentirá dificuldades, caso necessite trabalhar nesses 

hospitais. 
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Sobre a iniciativa de capacitação dos membros da equipe de enfermagem das 

instituições utilizadas como campo de prática curricular Gonçalves et al. (2007), 

enfatizam a realização de oficinas com os profissionais de nível médio para a 

apresentação da proposta de trabalho e busca da cooperação no sentido de 

empregarem efetivamente esse instrumento em seu cotidiano laboral. 

Após esse treinamento inicial, parte-se para criação de grupos de trabalho 

constituídos por docentes das instituições de ensino que utilizam o serviço como 

campo de prática e por enfermeiros neles atuantes para a organização de recursos 

humanos, materiais e equipamentos necessários à operacionalização do processo 

de enfermagem e desenvolvimento da sistematização da assistência (GONÇALVES 

et al., 2007). 

Quanto ao papel das instituições hospitalares Amante, Rossetto e Schineider 

(2009) atentam para a disposição dos dirigentes do serviço e da equipe de 

enfermagem, reorganizando os valores e reconhecendo as prioridades da 

assistência de enfermagem ao paciente que o cuidado sistematizado proporciona.  

Silva et al. (2011) reforçam para uma ação conjunta entre a academia e as 

instituições de saúde para definição de estratégias de ensino, de modo que os 

grupos de profissionais e estudantes se sintam estimulados para sua apreensão e 

aplicação do processo de enfermagem na prática e assim incorporem a importância 

desse instrumento. 

5.2.3 Abordagem do Processo de Enfermagem na formação do enfermeiro. 

 Incluem-se nesta temática os discursos proferidos pelos sujeitos acerca da 

abordagem do conteúdo relacionado ao Processo de Enfermagem em suas aulas 

teóricas e práticas. Em suas falas, identificaram-se estratégias de ensino que 

visavam o aprimoramento das habilidades necessárias ao pensamento crítico.  

Categoria 6 - Estratégias de ensino com foco nas habilidades e competências 

do raciocínio clínico 

 

 A abordagem do PE na formação do enfermeiro deve levar em consideração 

estratégias de ensino, focando habilidades e competências do raciocínio clínico e 

que favoreçam o ensino do processo de enfermagem. Além disso, Guedes, Silva e 
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Freitas (2004), afirmam que as propostas pedagógicas devem ser libertadoras e 

voltadas para a solidariedade e cidadania. 

 Durante as entrevistas os docentes exemplificaram algumas estratégias de 

ensino relevantes, tais como a problematização associada às técnicas de estudo de 

caso, simulações, filmes, visitas técnicas e estudos dirigidos, buscando aplicar o PE. 

 A prática educativa norteada pela problematização é a mais adequada ao 

ensino da saúde, conforme Pereira (2003, p.1533), pois  

 

promove a valorização do saber do educando, estimula-o para a 
transformação de sua realidade e de si mesmo, possibilitando o direito da 
clientela às informações, além de estabelecer sua participação ativa nas 
ações de saúde, assim como desenvolver habilidades humanas e técnicas no 
trabalhador de saúde, fazendo que este exerça um trabalho criativo.  
 
 

 Dessa maneira, ratifica-se o PE como um método científico que organiza o 

cuidar por meio da reflexão crítica e a problematização se presta a esse ensino, 

visto observar investigar, relacionar, discutir, escolher situações para o julgamento, 

dedução ou concepção do melhor caminho a seguir em um processo. 

 Na presente categoria empírica, apresentam-se as declarações dos 

participantes, nas quais estão as estratégias didáticas utilizadas para lecionar os 

conteúdos referentes à assistência da enfermagem.  

Eu acho interessante oficina de problematização, estudo de caso 

que deem ao aluno a capacidade de identificar os problemas, 

levantar diagnósticos, elaborar o plano de cuidados e elaborar 

um plano de resultados esperados. (E2) 

Na disciplina eu utilizo a metodologia problematizadora, aulas 

expositivas, filmes para discutir, visitas técnicas, textos para 

subsidiar as discussões em sala de aula, além de discussão de 

estudos de caso clínico, onde o aluno pode aplicar o processo 

de enfermagem, as características evidenciadoras, os 

diagnósticos de enfermagem (DE) e/ou fatores de risco 

conforme do DE. (E9) 

Utilizo algumas estratégias em termos didáticos como vídeos, 

casos clínicos, simulações [...] Dou uma situação para que o 
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aluno pense sobre aquilo, naquela prática que eles estão 

executando e desenvolva o seu raciocínio. Abordagens que 

possibilite ao aluno o desenvolvimento do raciocínio clínico. 

(E18) 

 

Identificar as estratégias preconizadas pelos docentes para o ensino da 

assistência de enfermagem revela a forma como esses profissionais integram o 

conteúdo relacionado ao processo de enfermagem e as intenções para capacitação 

do discente. 

Assim, considera-se deveras importante conhecer a maneira como o 

professor aproxima o aluno quanto ao desenvolvimento do cuidado sistematizado, 

bem como conduzem o despertar de habilidades específicas à realização desta 

assistência diante das circunstâncias que lhes são apresentadas ao longo de sua 

formação. 

Isto posto e, confrontando-se com as premissas da interação simbólica 

proposta por Blumer (1998), infere-se que o sentido das coisas emerge da interação 

social estabelecida por alguém com outras pessoas, não sendo considerado apenas 

como algo intrínseco ao ser como uma expressão dos elementos constituintes de 

sua organização mental e comportamental. 

Desse modo, o percurso trilhado pelo aluno em sua formação, a forma como 

são apresentados os conteúdos referentes à construção de sua identidade como 

enfermeiro e como são instruídos, determinarão suas ações atitudinais diante do 

cuidado. 

Ao serem indagados quanto aos recursos e/ou estratégias didáticas que 

usavam em suas aulas, os professores relataram a utilização dos mais diversos 

recursos didáticos, desde os mais tradicionais (verticalizados) aos mais ativos (o 

professor é agente facilitador do aprendizado). Como exemplos: aulas expositivas, 

vídeos, músicas, textos científicos, pesquisa em meios virtuais, dinâmicas de grupo, 

discussão de casos clínicos, questionamentos, dramatizações, simulações e 

problematização, estendendo-se às visitas técnicas e aulas práticas 

supervisionadas.  
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Percebe-se a tentativa de substituir o método tradicional e verticalizado de 

ensino, utilizando estratégias pedagógicas que favorecem a aproximação do aluno 

às ações na vida real. As práticas educativas mais utilizadas pelos docentes abrem 

o caminho para a reflexão, oferecem situações que propiciam a associação da teoria 

com a prática, incentivam a investigação, solicitam a tomada de decisão e permitem 

a integração do processo de ensino com o serviço.  

As estratégias adotadas corroboram a conjectura interacionista, pois segundo 

Haguette (2010), a interação social representa o decurso de formação, sustentação 

e transformação dos sentidos, ou seja, o sentido dos objetos para uma pessoa 

surge, fundamentalmente, da maneira como eles lhes são definidos por outras 

pessoas que com ela interagem. 

Acredita-se que abordagens pautadas na integração de vários saberes, 

habilidades e estratégias de avaliação que não bloqueiem a progressão do aprendiz 

permitam a formação do aluno com competências (DE DOMENICO; IDE, 2005). 

Voltado ao processo de enfermagem, Silva et al. (2011) mencionam o método 

como forma de organizar e operacionalizar a assistência sistematizada de 

enfermagem e, para ser efetivamente utilizada pelos enfermeiros, necessita ser 

pautada em conhecimentos científicos que viabilizem a tomada de decisões na 

escolha das intervenções de cuidado, subsidiando o raciocínio clínico e crítico da 

enfermagem. Nesse sentido, é preciso adotar estratégias que facilitem o ensino-

aprendizagem desse instrumento metodológico, visando instrumentalizar os futuros 

enfermeiros para a sua utilização. 

A premissa da interação simbólica elucida que para ser capaz de interagir, o 

ser humano deve confrontar o mundo de objetos que o rodeia, interpretando-o, a fim 

de agir, construindo fatores que sobre ele atuam. Este deve agir considerando as 

várias coisas que lhe advém, construindo um eixo norteador com base em suas 

interpretações (BLUMER, 1989; HAGUETTE, 2010). 

Quanto ao desenvolvimento do raciocínio clinico, Bittencourt e Crossetti 

(2009) esclarecem que envolve elementos como capacidade cognitiva, 

conhecimento clínico e experiência, integrados pela percepção intuitiva da situação 

como um todo.  
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Acredita-se que o ensino de habilidades do pensamento crítico, na graduação 

em enfermagem, direciona para a formação de profissionais com maior capacidade 

de julgamento sobre o processo de cuidar em enfermagem. Trata-se de um incentivo 

ao profissional a pensar criticamente antes de agir e esclarecer as possíveis causas 

dos problemas dos pacientes (Bittencourt; Crossetti, 2009). 

As autoras afirmam ainda que as habilidades de pensamento crítico são 

essenciais na tomada de decisão do enfermeiro e precisam ser estimuladas desde o 

ensino de enfermagem. Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de 

estratégias planejadas de ensino que compreendam os domínios de competência 

cognitiva, psicomotora e afetiva.  

À luz da perspectiva interacionista, apreende-se que a constituição de uma 

ação resulta da autointeração do indivíduo com o mundo. Suas ações são 

manipuladas e modificadas através da interpretação concedida ao lidar com 

situações que lhes são impostas. 

Ratificando o processo de formação da ação, Blumer (1969) citado por 

Haguette (2010), ressalta que as atividades dos seres humanos consistem no 

enfrentamento de uma sequência de situações nas quais eles devem agir, e que 

suas ações são construídas à base do que eles notam, de como eles avaliam e 

interpretam o que observam, bem como do tipo de linhas de ação projetadas que 

eles mapeiam. 

No que tange à forma de abordagem pedagógica pelo docente, Souza (2005) 

reforça que para ser efetivo, o processo ensino-aprendizagem necessita de uma 

comunicação com caráter interativo e afastado do modelo vertical de ensinar, 

proporcionando condições para o raciocínio clínico, crescimento profissional e 

pessoal e evitando uma transmissão padronizada de assuntos que apenas 

informam. 

Estudos atuais sugerem novas tendências pedagógicas na formação de 

profissionais de saúde. A Metodologia Ativa é uma das possíveis estratégias para 

que os educadores exerçam uma práxis criadora, visando à formação de sujeitos 

crítico-reflexivos e envolve dois modos fundamentais para a sua operacionalização: 

a Problematização e Aprendizagem Baseada em Problemas (PRADO et al., 2012). 
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A metodologia da problematização na educação em saúde busca alunos mais 

reflexivos, questionadores e emancipados, capazes de atuar em equipe, 

desenvolverem juntos e continuarem aprendendo durante toda a vida profissional 

(MELO; QUELUCI, 2012).  

Estes autores ressaltam que a problematização enfatiza a importância da 

construção do próprio conhecimento a partir de conhecimentos prévios e das 

realidades vividas, as quais despontam propriedades emergentes que incitam no 

estudante um novo olhar sobre si mesmo, o outro, a relação de cuidado e as 

práticas em saúde, dessa forma, há um resgate de seus conhecimentos e aplicação 

destes à realidade.  

Como exemplo de estratégia de ensino/aprendizagem, Prado et al. (2012) 

referem o Arco de Charles Maguerez. Este consta de cinco etapas que acontecem a 

partir da realidade social: observação da realidade, os pontos-chaves, a teorização, 

as hipóteses de solução e aplicação à realidade. 

Estudo sobre a aplicação dessa estratégia permitiu perceber que os alunos 

têm sua curiosidade estimulada e a manutenção do interesse, no alcance dos 

objetivos do processo ensino/aprendizagem. Essa prática contribui para a formação 

de um profissional crítico-reflexivo, capaz de poder dar continuidade às suas ações 

(PRADO et al., 2012). 

Sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), Cyrino e Toralles-

Pereira (2004) referem ter por objetivo o aprendizado de conteúdos cognitivos e a 

integração de disciplinas tendo em vista a prática. Para isso, organiza-se um elenco 

de situações que o aluno deverá saber/dominar, considerando o tipo de organização 

curricular. Cada um dos temas de estudo será transformado em um problema para 

ser discutido em um grupo tutorial. 

Dessa forma, o problema é apresentado a um grupo de alunos por um 

professor tutor. Este problema, discutido em grupo, deve incentivar o levantamento 

de hipóteses para explicá-lo. A partir daí, objetivos serão traçados para melhor 

estudá-lo; pesquisas e estudos serão propostos e nova discussão em grupo será 

feita para síntese e aplicação do novo conhecimento (CYRINO; TORALLES-

PEREIRA, 2004).  
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Os autores continuam afirmando que a aprendizagem baseada em problemas 

(ABP) é estratégia de ensino que pode contribuir para auxiliar no estabelecimento da 

relação diagnosticar/tomar decisão.  

Encontra-se na literatura, estudos que apontam resultados positivos quanto à 

eficácia dessa estratégia de ensino. Em recente pesquisa realizada por Lira e Lopes 

(2011) concluiu-se que a estratégia educativa sobre diagnósticos de enfermagem, 

fundamentada na ABP, parece ter contribuído para o raciocínio clínico e julgamento 

diagnóstico do discente de graduação, pois os resultados mostraram melhora na 

capacidade de agrupamento dos dados dos discentes do grupo experimental. 

O referido estudo destaca como contribuição, o uso da ABP como estratégia 

de ensino que cooperam no estabelecimento do raciocínio clínico e julgamento 

diagnóstico de discentes de graduação em enfermagem. A ABP proporciona ao 

discente a construção do seu próprio conhecimento, através da análise de 

problemas, tanto em grupos tutoriais como individualmente (LIRA; LOPES, 2011). 

Em adição, conforme pesquisa de Enders, Brito e Monteiro (2004), a técnica 

de Análise Conceitual é estratégia viável para a promoção do pensamento crítico 

(PC),embora requeira acompanhamento e direção didática para efetivação nesse 

nível de ensino. Para as pesquisadoras, tais estratégias oportunizando repensar da 

enfermagem, o que possibilita enfrentar novos desafios de forma crítica e analítica. 

As referidas autoras ressaltam que técnica de Análise Conceitual (AC) 

consiste em um exercício intelectual, que permite examinar abstrações, e se 

assemelha à conceitualização, ou seja, esta elabora uma compreensão abstrata de 

um fenômeno; enquanto a AC avalia criticamente a conceitualização efetuada. 

Adicionalmente às técnicas operacionalizadas pelos docentes, seria 

interessante incluir àquela preconizada pela Análise Conceitual (AC), 

concomitantemente às habilidades do pensamento crítico, ratificadas pelo estudo 

dessas autoras. 

Por conseguinte, voltar a atenção para o ensino do processo de enfermagem 

durante o percurso formativo do enfermeiro não envolve apenas identificar se esse 

conteúdo está integrado às abordagens, mas também como o professor insere esse 
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conhecimento, para que o aluno seja capaz de desenvolver as habilidades e 

competências inerentes à sua operacionalização.  
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Considerações finais 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, identificou-se que os docentes enfermeiros possuem um 

bom entendimento do que seja o processo de enfermagem e compreendem a 

importância de sua operacionalização na organização da assistência de 

enfermagem. Eles consideram relevante a abordagem desse conteúdo no processo 

formativo do enfermeiro, a fim de que o aprendiz de enfermagem desenvolva sua 

capacidade de pensar de forma crítica, analisando suas ações de cuidado. 

 Essa percepção favorece a inclusão do método nas abordagens educacionais 

do curso de graduação em enfermagem.  Esse reconhecimento é identificado nas 

estratégias de ensino praticadas pelos docentes, que buscam o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias ao amadurecimento do raciocínio clínico. 

 Os docentes reconhecem que as barreiras para inclusão do PE são diversas, 

não abrangendo apenas os membros do corpo docente, mas a realidade das 

instituições de saúde envolvidas no processo de formação de não terem, ainda, um 

serviço assistencial sistematizado, não contribuindo ou dificultando, muitas vezes, na 

continuidade desse conteúdo na abordagem prática. 

 Entre os muros acadêmicos, identificam-se como dificuldades a ausência de 

um consenso de como abordar e dar continuidade ao conteúdo ao longo das 

disciplinas do ciclo profissionalizante. Alguns docentes, apesar de fazerem uso de 

metodologias de ensino que favorecem o aperfeiçoamento do pensamento crítico 

tão importante à assistência de enfermagem, esbarram em obstáculos como 

utilização e manejo de ferramentas que auxiliam na organização e uniformização do 

cuidado sistematizado. 

 Quanto a isso, considera-se importante pensar em oficinas pedagógicas aos 

próprios docentes com o intuito de, primeiramente, capacitar àqueles que encontram 

dificuldades quanto a esse ponto e, identificar de forma consensual, uma 

padronização para esse ensino. 

 Saindo do ambiente acadêmico, faz-se mister a extensão desses saberes 

para os profissionais de enfermagem das instituições de serviço sediadoras das 

práticas de ensino pela oferta de suporte teórico e prático em treinamento e 

capacitação destes, como forma de garantir, de forma efetiva, a continuidade dessa 
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abordagem. Pois, acredita-se que ao reconhecer essa prática nesses serviços, 

facilita a compreensão de sua utilização por parte dos alunos. 

 Estima-se que com a adoção dessa estratégia, seja possível sensibilizar os 

profissionais e os gestores das instituições de assistência à saúde quanto aos 

benefícios da implantação e seguimento de um método sistematizado de trabalho, 

encorajando-os a pensar nas vantagens trazidas por isso e nas possibilidades de 

efetivação. 

 Conquanto o estudo realizado em apenas uma instituição, traduza uma 

limitação, poder-se-ia ampliá-lo e fazer, também, como outra forma de responder às 

dificuldades apresentadas pelos professores; ao invés de um estudo descritivo, uma 

pesquisa-ação, envolvendo a realização de oficinas com docentes, discentes e 

enfermeiros dos campos de estágio para o estabelecimento do PE, tanto na 

universidade, como nesses campos.   

 Assim trabalhando, com certeza, afloraria o pensamento crítico e o interesse 

para a implantação do PE; porque o sujeito como ator, interpretando a dimensão 

simbólica desse processo, transforma o mundo em matéria de sentido e decisão, 

através de influências mútuas. 

 Este grupo de estudo valoriza o PE, mas reconhece as barreiras de sua 

utilização. Acredita-se que debates e oficinas possam encontrar maneiras de se 

chegar à concretude desse projeto nas instituições.  

 Concernente aos objetivos propostos considerou-se alcançados, pois foi 

possível analisar e identificar que o processo de enfermagem tem um significado 

relevante para os docentes, percebendo-se a necessidade do seu ensino para a 

formação do enfermeiro.  

Em adição, descreveram-se as concepções, habilidades e competências 

focalizadas pelos docentes no ensino do PE. Elas são conhecidas e coerentes com 

as teorias, mas carecem de concretude em sua aplicabilidade prática por não haver 

consonância na interação/comunicação. 

Finalmente, conheceram-se neste estudo, as estratégias de 

ensino/aprendizagem utilizadas pelos docentes relacionadas ao ensino do PE.  

Todas de grande valia, sendo necessário, porém, maior ênfase do mestre à prática 

desse ensino, através do incentivo, comportamento estimulado, encorajador e 

direcionado. O incentivo dinâmico do docente é o fio motriz e exemplar para o 

discente, pois como refere Blumer, o ser humano age com relação às coisas, 
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conforme os sentidos que elas têm para ele e de acordo com suas interações 

sociais.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

PESQUISA: ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: SIGNIFICADOS E 

PERCEPÇÕES DOCENTES NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO. 

 

Questionário Nº                                                    

 

1.0 INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS, EDUCACIONAIS E DE TRABALHO: 

1.1 SEXO: [_____]  a) Feminino 

            [_____]  b) Masculino 

1.2 ESTADO CIVIL:    [_____] a) Solteiro 

                            [_____] b) União Estável 

                            [_____] c) Casado 

                         [_____] d) Separado 

                         [_____] e) Divorciado  

                         [_____] e) Viúvo 

1.3 IDADE: [__________] anos.  

1.4 ESCOLARIDADE: 

1.4.1 Graduação em Enfermagem:   

Ano de Conclusão: [____________________] 

Instituição: 

[___________________________________________________________________________] 

1.4.2 Outros cursos de graduação: Sim [_____]   Não [_____] 

Se sim, área(s): 

[___________________________________________________________________________] 

1.4.3 Licenciatura: Sim [_____]   Não [_____] 

Se sim, ano de 

titulação:[__________________] 
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1.4.4 Especialização: Sim [_____]   Não [_____] 

Instituição: [___________________________________________________________] 

Se sim, número de cursos: [_________________] 

Área (s) de conhecimento: 

[________________________________________________________________________] 

 

1.4.5 Mestrado: Sim [_____]   Não [_____] 

Acadêmico [_____]                                Profissionalizante [_____] 

Se sim, ano de titulação: [____________________] 

Área: 

[___________________________________________________________________________] 

Instituição: 

[__________________________________________________________________________] 

1.4.6 Doutorado: Sim [_____]   Não [_____] 

Se sim, ano de titulação: [____________________] 

Área: 

[___________________________________________________________________________] 

Instituição: 

[___________________________________________________________________________] 

1.4.7 Pós-doutorado: Sim [_____]   Não [_____] 

Se sim, ano de titulação: [____________________] 

Área: 

[___________________________________________________________________________] 

Instituição: 

[___________________________________________________________________________] 

1.4.8 Faz algum curso de pós-graduação atualmente? 

Sim [_____]   

Não [_____] 

Instituição: [__________________________________________________________________] 

Se sim, qual(is)? 

[___________________________________________________________________________] 
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2.0 INFORMAÇÕES SOBRE ATUAÇÃO DOCENTE: 

2.1 Experiência em docência:  

Anos [______]  Meses [______] 

2.2 Tempo de ensino nesta instituição:  

Anos [______]  Meses [______] 

2.3 Vínculo docente nesta instituição:  

Concursado Efetivo  [______] 

 

Contratado Temporário [______] 

Outro [______________________________________________________________________] 

2.4 Função que exerce:  

[_____] Professor Efetivo UFRN  

 

[_____] Professor Convidado  

[_____] Professor Substituto 

[_____] Professor Visitante  

[_____] Professor Aposentado 

 [_____] Outro [_____________________________] 

2.5 Carga horária docente semanal nesta instituição: 

 [______] horas. 

2.6 Número de disciplina(s) que lecionou nesta instituição por ano: [______] 

Graduação: [_____]                               Pós-graduação: [_____] 

Qual (is)? 

[___________________________________________________________________________] 

2.7 Coordena disciplina nesta instituição?                                  

Sim [______]    

Graduação: [_____]                              

Não [______]         

Pós-graduação: [_____] 

2.8 Exerce vínculo docente em outra (s) instituição (ões) de ensino de enfermagem?  

Sim [______]         Não [______]       

2.9 Exerce atividade profissional em instituições de atenção à saúde?  

Sim [______]         Não [______]         
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APÊNDICE B 

ROTEIRO NORTEADOR PARA ENTREVISTA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

PESQUISA: ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: SIGNIFICADOS E 

PERCEPÇÕES DOCENTES NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO. 

 

1. O que você entende pelo processo de enfermagem e qual a sua percepção 

sobre sua utilização? 

2.  E sobre o ensino do processo de enfermagem no curso de graduação? 

3. Quais as estratégias que você utiliza para lecionar a assistência de 

enfermagem na (s) sua (s) disciplina (s)? 

4. Qual sua sugestão quanto ao(s) método(s) didático(s) a serem utilizados na 

aprendizagem para que o processo de enfermagem integre os conteúdos 

acadêmicos? 

5. Que outro comentário você deseja fazer acerca do ensino do Processo de 

Enfermagem durante o curso de graduação de Enfermagem? 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Ensino do Processo de 

Enfermagem: Significados e percepções docentes na formação do enfermeiro. A 

pesquisa tem por finalidade analisar como é oferecido o ensino do processo de enfermagem 

na referida instituição de ensino superior que oferece o curso de graduação em 

Enfermagem. Esta pesquisa é coordenada pela Mestranda Elizabeth Vasconcelos Trigueiro, 

sob orientação da Professora Drª. Bertha Cruz Enders, Professora Titular do Departamento 

de Enfermagem da Universidade Federal do Rio grande do Norte.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: Analisar o ensino do processo de 

enfermagem pelos docentes enfermeiros ao curso de enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no município de Natal/ RN. Para o alcance 

deste, teremos os seguintes objetivos específicos: Identificar a visão do docente 

acerca do processo de enfermagem; Descrever o ensino do processo de 

enfermagem realizado pelos docentes nas aulas teóricas e práticas; Identificar 

habilidades e competências focalizadas pelos docentes no ensino do processo de 

enfermagem; Identificar as estratégias de ensino utilizadas pelos docentes no ensino 

do processo de enfermagem.  

Caso decida aceitar o convite, você será solicitado (a) a responder um questionário 

composto de questões abertas e fechadas e, em seguida, submetido (a) a uma entrevista, 

onde será requisitado (a) a responder oralmente a um questionário já estruturado.  

Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos, pois cuidados serão 

tomados para manter a privacidade das informações fornecidas por você, sendo 

resguardada a sua identidade.   

O estudo a ser realizado trará benefícios para o Curso de enfermagem da UFRN no 

sentido que contribuirá para uma discussão sobre o aperfeiçoamento do ensino do Processo 

de Enfermagem em nível de graduação. Trará benefícios para o docente porque auxiliará na 

reflexão sobre o uso e aperfeiçoamento dos meios didáticos para o ensino do Processo de 

Enfermagem como eixo norteador das práticas clínicas.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 
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resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto que 

seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer 

momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

terá direito a indenização. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você 

tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Profª Drª  Bertha Cruz 

Enders, no Campus Universitário, S/N, Departamento de Enfermagem, ou pelo telefone 

(84)3215 - 3857, ou para Elizabeth Vasconcelos Trigueiro, pelo telefone (84) 9181 - 8284. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone (84) 3215 - 3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Ensino do 

Processo de Enfermagem: significados e percepções docentes na formação do 

enfermeiro. 

 

Nome do participante da pesquisa 

 

_____________________ 

Assinatura 

 

 

Nome do pesquisador responsável  

(Profa. Dra. Bertha Cruz Enders). 

 

_____________________ 

Assinatura 

 

Nome da mestranda responsável  

(Elizabeth Vasconcelos Trigueiro). 

 

_____________________ 

Assinatura 

 

 

Pesquisador responsável: 

BERTHA CRUZ ENDERS - UFRN- DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM Campus 

Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, LAGOA NOVA; NATAL/RN, CEP: 59072-970 ou pelo 

telefone (84)3215-3857. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa: Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN), Praça do 

Campus, Campus Universitário, CEP 59.078-970, Natal, Brasil. e-mail: 

cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone: (84) 3215-3135. 
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APÊNDICE D 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Ensino do Processo de 

Enfermagem: Significados e percepções docentes na formação do enfermeiro poderá 

trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por 

meio deste termo, os pesquisadores Professora Drª. Bertha Cruz Enders e Elizabeth 

Vasconcelos Trigueiro a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a 

nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Professora Drª. Bertha Cruz Enders, e após 

esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, ______ de __________________ de ___________. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO I  

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


