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O QUE É ENFERMAGEM? 
 

 
A Enfermagem tem recebido vários conceitos e seu significado varia com o tempo e 
os costumes. Citaremos dois conceitos: 

 

“Enfermagem é uma arte e uma ciência que visa o 
indivíduo como um todo, prestando assistência 

biopsicossocial”. 
 

 

O reconhecimento da enfermagem como arte é bem antigo. Arte é o conjunto de 
conhecimentos práticos que mostram como trabalhar para conseguir certos 
resultados. 
 
Ciência é um conjunto de conhecimentos baseados em um grande número de fatos 
cuidadosamente observados, dispostos e classificados de modo a estabelecer 
determinados princípios e leis. 

 
Portanto, a Enfermagem é a ciência do cuidar. O cuidar na Enfermagem tem um 
sentido bem amplo.  Ele envolve o estado de saúde, de doença e continua mesmo 
após a morte. Então, enfermagem é uma ciência do cuidado integral aos seres 
humanos.  
 
É fundamental para entendermos o processo de trabalho em enfermagem que 

saibamos defini-la. Para Mantovani (2008) a enfermagem é uma profissão que 

http://www.efivest.com/
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integra a ciência e arte no cuidado do ser humano, com a finalidade de promover, 
manter e restaurar a saúde. 
 

A enfermagem é arte, pois se dedica a restaurar a saúde utilizando-se de 
instrumental, de habilidade e atitudes de seus agentes para a compreensão do 
indivíduo, para o atendimento de suas necessidades. Utiliza-se também de 
instrumental e habilidades para a organização do processo de trabalho. 

 

“A ENFERMAGEM VÊ O HOMEM EM SUA TOTALIDADE.” 
 
Assim, a Enfermagem age: 

 

NA PROTEÇÃO DA SAÚDE: 
 
Ajudam a comunidade a cuidar da habitação 
 

Abordam questões de higiene ambiental 
 

Atuam no controle da contaminação atmosférica, aeração e iluminação. 
 
Atuam para manter água potável, tratar dejetos, acondicionar e tratar o lixo 
 

 Transmitem noções de como eliminar agentes de doenças 
 
Orientam a prevenção de patologias 
 
Aconselham a higiene corporal, alimentar, escolar e do trabalho (fazem cumprir 
as leis sanitárias) 
 

NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: 
 
Orientam nutrição, educação sanitária, controle da procriação, padrões de saúde 
vivencial, escolar e do trabalho. 
 

Estimulam o bem-estar, o lazer, a saúde mental, o relaxamento... 
 

NA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS: 
 
Aplicam e controlam vacinas 

 
Orientam concepção e contracepção 
 
Efetuam notificação de doenças contagiosas aos setores de saúde pública 
 
Ensinam como prevenir acidentes e doenças crônicas 
 

NA ÁREA CURATIVA: 
 
Atendimento a todas as necessidades das pessoas doentes, enfermas, na sua 
totalidade, quer seja no domicílio, no hospital ou em qualquer instituição 

terapêutica. 

 

NA REABILITAÇÃO: 
 
Reintegrar as pessoas a sociedade, nos planos físico, mental, social e vocacional. 
 

NA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, ADMINISTRATIVA, 
SOCIOLÓGICA E DEMOGRÁFICA: 
 

Participar  de estudos no sentido de verificar se os conceitos com os quais 
trabalha podem ser confirmados e se eles correlacionam a verdade científica e 
social. 
 

 

 

http://www.efivest.com/
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NA ÁREA DE ENSINO: 
 

Participar do processo de formação, aperfeiçoamento, capacitação e atualização dos 
novos profissionais. 
  

RELACIONAMENTO ENFERMAGEM/PACIENTE 
 
A enfermagem conduz à compreensão do homem e vai ao encontro das suas 
necessidades básicas, tanto na saúde como na doença. Destina-se a auxiliar o 

indivíduo a alcançar e manter a saúde. Para um trabalho eficiente a equipe de 
enfermagem deve ter preparo científico aliado a habilidades e atitudes adequadas. 
 
Para um bom relacionamento entre enfermagem e paciente, é necessário que o 
pessoal de enfermagem seja consciente de suas obrigações, a fim de tornar o 
paciente emocionalmente seguro e tranquilo, devendo, ainda, conhecer as 
necessidades dele e estar habilitado a satisfazê-las. 

 
FATORES DE SEGURANÇA E CONFORTO 

 

A segurança representa a maior necessidade do paciente. A sensação de segurança é 
obtida quando as necessidades de reconhecimento, aceitação, compreensão e de 
novas experiências forem satisfeitas. O paciente sente-se seguro quando é bem 
recebido e cuidado por uma equipe de enfermagem compreensiva e calorosa, que se 
preocupa com seu conforto e segurança na unidade. 
 
Um ambiente seguro e confortável é aquele que contribui para o bem-estar do 

paciente e não retarda sua recuperação. 
 
Segundo M. Esther McClain, a segurança e o conforto envolvem a impossibilidade de 
qualquer tipo de injúria – mecânica, térmica, química, elétrica, radioativa, 
bacteriana, alérgica ou psicológica. Além disso, devem-se levar em consideração as 
condições atmosféricas (temperatura, umidade, ventilação), iluminação, 
tranquilidade, eliminação de odores e de coisas desagradáveis à vista, bem como 

providências para alegrar o meio. 
 
Os fatores que dão segurança ao meio são os mesmos que irão proporcionar conforto 
ao paciente. 

 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
 
Faz parte da assistência de enfermagem oferecer ao paciente meios de proteção 
contra acidentes. Muitas vezes, o pessoal é responsável pela ocorrência de acidentes 
graves, por não utilizar medidas de segurança e proteção contra tais acontecimentos 

no hospital. A segurança é importante para todos os indivíduos, e principalmente 
para os enfermos. 
 
O fator educacional é preponderante na modificação do comportamento. A educação 
continuada e o treinamento devem ser oferecidos a todo o pessoal a fim de executar 
o seu trabalho com segurança para si e para os outros. 

 
O objetivo da enfermagem em relação à segurança do paciente é evitar a ocorrência 
de acidentes ou traumatismos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.efivest.com/
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ATRIBUIÇÕES DE UM  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM? 
 
O técnico em Enfermagem, dentro da equipe de Enfermagem e de saúde, 

desempenha suas ações integradas de prevenção, proteção, educação, recuperação 
e reabilitação. Visam sempre com muita determinação o bem estar dos usuários 
das unidades de saúde, sejam elas hospitais, clínicas ou postos de saúde. Suas 
atividades incluem:  
 

Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente.  

Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. 

Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de 

trabalho.  

Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e 

de qualidade.  

Realizar trabalho em equipe, correlacionado ao conhecimento de várias 

disciplinas ou ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área.  

Aplicar normas de biossegurança.  

Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do usuário.  

Identificar e aplicar princípios e normas de conservação de recursos 

renováveis e de preservação do meio ambiente.  

Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho.  

Avaliar riscos e iatrogenias, ao executar procedimentos técnicos.  

Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos 

que regem a conduta do profissional de saúde.  

Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e 

equipamentos.  

Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua 

manutenção.  

Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do 

campo de atuação.  

Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e a 

outros profissionais sobre os serviços que tenham sido prestados.  

Orientar clientes ou pacientes a assumirem, com autonomia a própria 

saúde.  

Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação.  

Utilizar recursos e ferramenta de informática específica da área.  

Realizar primeiros socorros em situações de emergência.  
 
O Técnico em Enfermagem exerce também as atividades auxiliares, de nível médio 

técnico, atribuído à equipe de enfermagem, cabendo-lhes assistir ao Enfermeiro: 
  

No planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistências de enfermagem.  

Na prestação de cuidados direitos de enfermagem a pacientes em 
estado grave.  

Na prevenção e no controle das doenças transmissíveis, em geral 
em programas de vigilância epidemiológica.  

Na prevenção e no controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.  

 
 
 

 
 

http://www.efivest.com/
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Já, o AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médio, 

atribuído à equipe de enfermagem, cabendo-lhe: 

 

Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos.  

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.  

Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotinas, além de outras 

atividades de enfermagem, tais como:  

Ministrar medicamentos por via oral e parenteral.  

Realizar controle hídrico.  

Fazer curativos.  

Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio.  

Executar o controle de pacientes e comunicantes em doenças 

transmissíveis.  

Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnósticos.  

Colher material para exames laboratoriais.  

Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatório.  

Circular em sala de cirurgia.  

Executar atividades de desinfecção e esterilização.  

Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, 

inclusive:  

Alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se.  

Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de 
dependências de unidade de saúde.  

Integrar a equipe de saúde.  

Participar de atividades de educação em saúde, inclusive:  

Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das 

prescrições de enfermagem e médicos, auxiliar o enfermeiro e o técnico 
em enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde.  

Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes.  

Participar dos procedimentos pós-morte. 

 

O QUE HÁ ENTRE A VIDA E A MORTE? 

CLIQUE NA IMAGEM E DESCUBRA! 

 

http://www.efivest.com/
https://youtu.be/RXpK51O4CU0
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HISTÓRIA EVOLUTIVA DA  

SAÚDE E DA ENFERMAGEM 
 

 
A Enfermagem, em sua evolução, passou por três fases distintas: a empírica ou 
primitiva, a evolutiva e a de aprimoramento. O cuidado de pessoas doentes 

significava, no geral, grande inconveniência para a sociedade, principalmente a 
assistência aos indivíduos com distúrbios mentais ou doenças contagiosas. 

 
O cuidado com o doente teve início na família e posteriormente passou para a 
responsabilidade dos sacerdotes, dos feiticeiros, dos mágicos e dos médicos 
antigos. 
 

FASE PRIMITIVA 
 
Na primeira fase, chamada de empírica ou primitiva, não havia profissionais, e a 
assistência prestada aos doentes era praticada por leitos que usavam e abusavam 
dos mais condenáveis meios de tratamento, pondo em risco a vida daqueles que 
caíam em suas mãos, pela falta de recursos como também de conhecimento 
adequado para prestarem uma assistência eficiente. As ações das Irmãs de 

Caridade, na Europa, e das diaconisas, na Alemanha, no fim deste período, 
lançaram as bases da Enfermagem. 

 

FASE EVOLUTIVA OU IDADE FLORENCE 
 

A Enfermagem entrou para uma nova fase com a extraordinária personalidade de 
Florence Nightingale, que contribuiu grandemente para que tal atividade, além de 
ser uma arte, iniciasse as tentativas de um progresso científico. Isto 
aproximadamente na metade do século XIX. 
 
A chamada Dama da Lâmpada era destemida, brava e ao mesmo tempo 
suavíssima. Tinha uma grande capacidade de agir e sentir. Inteligente, culta e de 

grande talento, levou a enfermagem a alcançar elevado conceito, capaz de 
dignificar uma profissão tão incompreendida e combatida. Foi necessário que se 
enfrentasse uma guerra pra a enfermagem obter as conquistas que favoreceram a 
classe. 
 
Após sua chegada da Guerra da Criméia, Florence fundou a Escola de Enfermagem 

do Hospital Saint Thomas, que receberia o nome de Escola de Enfermagem 
Nightingale. Ali foram lançadas as bases do ensino de enfermagem, com a 
preparação das primeiras enfermeiras, que muito tiveram de lutar para conseguir o 
atual patrimônio que hoje desfrutamos. 
 

FASE DO APRIMORAMENTO (3ª FASE) 
 
Com uma consequência lógica das conquistas da segunda fase, esta última 
representa um elevado privilégio para a enfermagem. 
 
Com o decorrer do tempo, muito se descobriu no campo das ciências físicas, 
biológicas e sociais, contribuindo, tudo isso, para uma conceituação de prevenção, 

cura e a reabilitação de distúrbios físicos e mentais. Passou então a enfermagem a 
considerar o indivíduo como um centro de cuidados, com atendimento 
individualizado, visando a inter-relação dos sistemas bio-psico-socio-espirituais da 
pessoa humana. 

http://www.efivest.com/
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Nascida a 12 de maio de 1820, em Florença, Itália, era filha de ingleses. Possuía 
inteligência incomum, tenacidade de propósitos, determinação e perseverança - o 
que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do Exército, fazendo prevalecer suas 
ideias. Dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão, o italiano, além do 
grego e latim. 
 
No desejo de realizar-se como enfermeira, passa o inverno de 1844 em Roma, 

estudando as atividades das Irmandades Católicas. Em 1849 faz uma viagem ao 
Egito e decide-se a servir a Deus, trabalhando em Kaiserswert, Alemanha, entre as 
diaconisas. 
  
Decidida a seguir sua vocação, procura completar seus conhecimentos que julga 
ainda insuficientes. Visita o Hospital de Dublin dirigido pela Irmãs de Misericórdia, 
Ordem Católica de Enfermeiras, fundada 20 anos antes. Conhece as Irmãs de 

Caridade de São Vicente de Paulo, na Maison de la Providence em Paris. 

  
Aos poucos vai se preparando para a sua grande missão. Em 1854, a Inglaterra, a 
França e a Turquia declaram guerra à Rússia: é a Guerra da Criméia. Os soldados 
acham-se no maior abandono. A mortalidade entre os hospitalizados é de 40%. 
  

Florence partiu para Scutari com 38 voluntárias entre religiosas e leigas vindas de 
diferentes hospitais. Algumas enfermeiras foram despedidas por incapacidade de 
adaptação e principalmente por indisciplina. A mortalidade decresce de 40% para 
2%. Os soldados fazem dela o seu anjo da guarda e ela será imortalizada como a 
"Dama da Lâmpada" porque, de lanterna na mão, percorre as enfermarias, 
atendendo os doentes. Durante a guerra contrai tifo e ao retornar da Criméia, em 
1856, leva uma vida de inválida. 

  
Dedica-se porém, com ardor, a trabalhos intelectuais. Pelos trabalhos na Criméia, 
recebe um prêmio do Governo Inglês e, graças a este prêmio, consegue iniciar o que 
para ela é a única maneira de mudar os destinos da Enfermagem - uma Escola de 

Enfermagem em 1859. 
  
Após a guerra, Florence fundou uma escola de Enfermagem no Hospital Saint 

Thomas, que passou a servir de modelo para as demais escolas que foram fundadas 
posteriormente. A disciplina rigorosa, do tipo militar, era uma das características da 
escola nightingaleana, bem como a exigência de qualidades morais das candidatas. O 
curso, de um ano de duração, consistia em aulas diárias ministradas por médicos. 
  
Nas primeiras escolas de Enfermagem, o médico foi de fato a única pessoa 

qualificada para ensinar. A ele cabia então decidir quais das suas funções poderiam 
colocar nas mãos das enfermeiras. Florence morre em 13 de agosto de 1910, 
deixando florescente o ensino de Enfermagem. Assim, a Enfermagem surge não mais 
como uma atividade empírica, desvinculada do saber especializado, mas como uma 
ocupação assalariada que vem atender a necessidade de mão-de-obra nos hospitais, 
constituindo-se como uma prática social institucionalizada e específica. 
 

http://www.efivest.com/
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CLIQUE NAS IMAGENS PARA VER OS FILMES: 
 

FILME DUBLADO (1985).  

  
 

FILME LEGENDADO (2008).  

 
 

DESENHO ANIMADO. 

 
 

http://www.efivest.com/
https://efivest.com.br/florence-nightingale/
https://youtu.be/YU6dQBqvdhM
https://youtu.be/9sIrpHXyfIA
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ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA  

E FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS 
 
A palavra hospital vem do latim hospes, que significa hóspede.  
 

Existem várias definições de hospital das quais destacamos a de Mac Eachern: “O 
hospital é a representação do direito inalienável que o homem tem de ter saúde e é o 
reconhecimento formal por parte da comunidade de sua responsabilidade em prover 
meios que o conservem sadio ou que lhe restaurem a saúde perdida”. 
 
Os documentos da Organização Mundial de Saúde assim definem hospital: “O 
hospital é a parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é 

dispensar à comunidade completa assistência médica, preventiva e curativa, 
incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio e ainda um centro de 
formação dos que trabalham no campo da saúde e para as pesquisas biossociais. 
 

HISTÓRICO DOS HOSPITAIS 
 
Inicialmente, os hospitais surgiram com a qualificação apenas de albergue, de 
hospedaria, onde os desprotegidos da sorte eram recolhidos, cuidados e alimentados. 
As pessoas eram recebidas não por estarem doentes e necessitarem de tratamentos; 
os que requeressem cuidados médicos permaneciam em suas casas, onde eram 
visitados pelos profissionais da época e onde eram tratados, tanto clínica quanto 
cirurgicamente. Não se conhecia, na época, nada sobre esterilização, desinfecção ou 

antissepsia. 
 
Durante muitos anos os hospitais desempenharam exclusivamente a função de 
albergue, que era mais social do que terapêutica. 
Posteriormente, com o aparecimento das moléstias repelentes, das doenças 
deformantes, iniciou-se a exigência do isolamento compulsório desses pacientes 

apenas como defesa da sociedade. 
 

Com o advento da era antibacteriana e com a descoberta dos meios de anti-sepsia, 
de desinfecção e de esterilização, tornou-se difícil o isolamento desses indivíduos 
portadores de doenças graves. Agora, o doente submete-se a qualquer tratamento 
mais complicado em seu domicílio. Inicia-se uma nova área de responsabilidade em 
que o hospital deve atuar. 

 

FUNÇÕES DO HOSPITAL 
 
A comissão de Especialistas da Organização Mundial de Saúde agrupou as funções 
que devem ser desenvolvidas no hospital, como se segue: 

 
A) FUNÇÃO RESTAURATIVA: 
- diagnóstico: em serviço de ambulatório e internação; 
- tratamento das doenças: curativo e paliativo, envolvendo atividades médicas, 
cirúrgicas e especiais; 
- reabilitação física, mental e social; 

- tratamento de emergência: acidentes e doenças. 

 
B) FUNÇÃO PREVENTIVA: 
- supervisão da gravidez normal e do parto; 
- supervisão do crescimento normal e do desenvolvimento da criança e do 
adolescente; 
- controle das doenças contagiosas; 

- prevenção das doenças de longa duração; 
- prevenção da invalidez física e mental; 
- educação sanitária; 
- saúde ocupacional. 
 
C) FUNÇÃO EDUCATIVA: 
- estudantes da área de saúde; 

- formação de pós-graduandos: especialistas e clínicos gerais; 
- enfermeiro e obstetrizes; 

http://www.efivest.com/
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- assistentes sociais; 
- outras profissões afins. 
 

D) FUNÇÃO PESQUISADORA: 
- aspectos físicos, psicológicos e sociais da saúde e da doença; 
- atividades hospitalares, técnicas e administrativas. 
 

CLASSIFICAÇÕES 
 
O hospital, como vimos em sua definição, é parte integrante de um sistema 
coordenado de saúde. 
 

A rede hospitalar é constituída das seguintes unidades entrosadas, segundo o 
Ministério da Saúde: 
- Hospital Unidade Sanitária; 
- Hospital Local; 
- Hospital Regional; 
- Hospital de Base; 

- Hospital de Ensino. 

 
Podemos ainda classificar os hospitais sob os aspectos clínicos e administrativos. 
Segundo os aspectos clínicos, os hospitais podem ser: 
 

a) GERAIS: são os capacitados a receberem pacientes de várias 
especialidades clínicas ou cirúrgicas, podendo ser limitados a um grupo etário. 

Exemplos: Hospital Infantil, Hospital Geriátrico; 
 

b) ESPECIALIZADOS: são os capacitados a receberem pacientes 
predominantemente de uma especialidade, como por exemplo: psiquiatria, 
oncologia, etc. Atualmente, a tendência é colocar os pacientes com qualquer tipo 
de patologia nos hospitais gerais. 
 

Quanto ao aspecto administrativo, de acordo com a propriedade e manutenção, os 
hospitais podem ser: 
 

c) Oficiais (governamentais): 
- federais; 
- estaduais; 

- municipais. 
 

d) Particulares. 
 

AMBIENTE HOSPITALAR 
 
O hospital é uma organização que tem características próprias que a diferenciam de 
outras instituições. Muitas de suas áreas funcionais devem ser interdependentes e 
se inter-relacionarem, de forma a propiciarem um funcionamento eficiente de todos 
os seus componentes e de maneira e a comporem um todo e não um somatório de 
partes desagregadas. 
 

Seu principal objetivo é proporcionar uma assistência adequada aos pacientes 

dentro dos limites de conhecimento da tecnologia médica, da organização das 
atividades humanas e dos limites dos recursos institucionais, que são escassos. 
 
O hospital deve assegurar ao paciente uma assistência eficiente através de uma 
melhor organização do corpo clínico, da existência de pessoal competente e de 
serviços complementares de diagnóstico e tratamento. 

 
Em toda a instituição deve haver um organismo, um elemento encarregado de 
traçar suas normas administrativas, um indivíduo ou um grupo que planeja e dita a 
política que a empresa irá seguir. 
 
O hospital é dirigido por um conselho administrativo, que tem como delegado 

executivo o diretor. 
 
O diretor não tem possibilidade de executar todas as deliberações emanadas do 
conselho. Ele necessita compartilhar essas atribuições com um grupo de pessoas; 
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estas, por sua vez, delegam parte de sua responsabilidade às diferentes chefias do 
hospital. Portanto, o hospital é organizado em três grandes divisões: divisão médica, 

técnica e administrativa. 

 
Divisão médica é aquela formada pelo corpo médico do hospital e é mais ou menos 
desenvolvida com as finalidades da instituição e com as possibilidades da 
comunidade. 
 
Fazem parte da divisão médica: clínicas médicas, clínicas cirúrgicas, clínicas 

especializadas, serviços médicos, auxiliares, serviços complementares de diagnóstico 
e tratamentos – radiologia, laboratórios, serviços de fisioterapia, serviço de 
anestesia, serviço de anatomia patológica, banco de sangue. 
 
A divisão de serviços técnicos é constituída dos seguintes serviços: enfermagem, 
nutrição, serviço social, arquivo médico e estatístico, farmácia, odontologia, 
psicologia. 

 
O serviço de enfermagem, responsável pela assistência de enfermagem, é chefiado 
pelo enfermeiro e constitui-se das unidades: centro obstétrico, centro cirúrgico, 

ambulatório, berçário, internação, emergência, cuidados intensivos. 
 
A divisão de serviços administrativos é constituída por: protocolo e arquivo, seção de 

pessoal, contabilidade, tesouraria, serviço de lavanderia, serviço de conservação e 
reparos, zeladoria e seção de serviços gerais. 

 

RELACIONAMENTO INTER PROFISSIONAL 
 

Para manter um bom relacionamento e entrosamento entre os vários serviços do 
hospital, é necessário que as funções de cada seção sejam bem definidas e que haja 
estreita colaboração entre todos os que executam. 
 
O serviço de Enfermagem inter-relaciona-se, praticamente, com todos os serviços 
hospitalares, devendo ser lembrado o grande valor que desempenham as reuniões 
administrativas periódicas das chefias de serviços, para que se consiga manter o 

máximo de harmonia interna e externa do hospital. 
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A UNIDADE DE ENFERMAGEM 

 

 

Um dos objetivos do serviço de enfermagem é prestar assistência ao paciente, a 

família e à comunidade, utilizando-se de recursos e procedimentos adequados 

 

O hospital é uma organização que possui características que o tornam diferente de 

outras empresas. 

 

Geralmente a organização apresenta-se sob dois aspectos: a organização formal e 

a informal. A organização formal é aquela que é planejada, escrita e aprovada pela 

instituição, contém cargos e funções e pode ser visualizada através de um 

organograma, das regras, e dos regulamentos e divulgada em manuais. A 

organização informal é aquela não planejada formalmente. Ela aparece de forma 

espontânea e natural, em decorrência do relacionamento e interação entre os 

funcionários. 

 

Dentro da estrutura hospitalar, o Técnico de Enfermagem precisa saber que: 

- na organização estrutural existe um chefe em cada setor do hospital ou da 

empresa prestadora de serviços e que os funcionários são supervisionados por este 

chefe; 

- existem normas que definem atribuições, procedimentos e responsabilidades do 

pessoal de cada setor. 

 

Já Unidade de Enfermagem é a área destinada a acomodar e servir um 

determinado número de pacientes, possuindo, além de quartos e enfermarias e as 

demais dependências necessárias ao serviço de enfermagem, tais como:  

- posto de enfermagem; 

- sala de serviço; 

- sala de curativos; 

- rouparia; 

- copa;  

- depósito de material de limpeza; 

- sanitários. 
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QUARTO – é o compartimento ou cômodo destinado a internar um ou dois 

pacientes, ou um paciente e seu acompanhante, nunca mais de duas pessoas; 

ENFERMARIA – é o compartimento ou cômodo destinado a receber três ou mais 

paciente, porém nunca mais de oito. 

LEITO – é, por convenção, a cama posta à disposição do doente. 

POSTO DE ENFERMAGEM – é o local destinado à administração da unidade de 

enfermagem. 

SALA DE SERVIÇO – é a sala destinada à guarda e ao preparo da medicação a ser 

fornecida aos pacientes e destinada ao preparo de seringas e bandejas de exames e 

tratamentos. 

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO – é o conjunto de elementos onde se desenvolvem 

as atividades administrativas do hospital. 

ISOLAMENTO – é o setor da Unidade de Internação, dotado de barreira contra 

contaminação e destinado a acomodar paciente portador de moléstia transmissível. 

SALA DE EXPURGO – é o local da unidade de internação destinado à coleta e 

higienização do material utilizado nos cuidados do paciente. 

SALA DE CURATIVOS – é a dependência destinada ao exame, aos curativos e a 

outros procedimentos médicos. 

COPA – é a dependência destinada à distribuição dos alimentos e preparo eventual 

de pequenas refeições. 

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA – é o local destinado à guarda de 

utensílios e de material de limpeza; 

ESTACIONAMENTO DE MACAS – é o local destinado à guarda de macas e cadeiras 

de roda. 

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS – é o local destinado à guarda de peças de 

mobiliário, aparelhos, equipamentos e acessórios de uso eventual. 

UNIDADE DE LACTÁRIO – é o conjunto de elementos destinados ao preparo da 

alimentação destinada aos lactentes no hospital. 

SALA DE OPERAÇÃO – é uma dependência da unidade do centro cirúrgico ou 

obstétrico destinada à realização de intervenções cirúrgicas em condições ideais de 

técnica e de assepsia. 

ÁREA RESTRITA DO CENTRO CIRÚRGICO – é a zona de maior rigor asséptico, 

privativa do pessoal com indumentária cirúrgica completa. 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO – é a área onde se concentram os pacientes egressos 

das salas de operação para receberem os cuidados pós-anestésicos e/ou pós-

operatórios imediatos. 

SALA DE PRÉ-PARTO – é a dependência da unidade do centro obstétrico destinada 

a acomodar a parturiente durante a fase inicial do trabalho de parto. 

SALA DE PARTO – é a dependência da unidade do centro obstétrico destinada ao 

atendimento do parto normal e do parto instrumental. 

UNIDADE DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO – é o conjunto de elementos que acomodam os serviços que 

contribuem para facilitar o diagnóstico e/ou a recuperação da saúde do paciente. 

UNIDADE DE RADIODIAGNÓSTICO – é o conjunto de dependências destinadas ao 

emprego dos Raios X e das radiações ionizantes com fins terapêuticos. 

SALA DE COLHEITA – é a dependência destinada a colher e, eventualmente, 

receber material para exame. 
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SERVIÇO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE OU BANCO DE SANGUE DO 

HOSPITAL – é o setor que procede ao recrutamento e à seleção de doadores e à 

colheita, à guarda, ao controle, à distribuição e à aplicação do sangue. 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA – é o conjunto de dependências 

destinadas à realização de necropsia e de exames macro e microscópicos dos 

tecidos. 

NECROTÉRIO OU MORGUE – é o local destinado à guarda e conservação do 

cadáver até à sua remoção ou à realização da necropsia. 

FARMÁCIA HOSPITALAR – é o conjunto de dependências destinadas à 

manipulação de fórmulas e à recepção, à guarda, ao controle e à distribuição de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos para o uso do hospital e 

seus pacientes. 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA OU CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA – é 

o conjunto de dependências destinadas ao tratamento dos pacientes em estado 

grave, onde se concentra o pessoal mais qualificado e os equipamentos mais 

diferenciados do hospital. 

SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS – é destinada à realização de pequenas 

intervenções cirúrgicas que, na maioria dos casos, possam ser realizadas sob 

anestesia local e permitam ao paciente retirar-se em seguida. 
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BUROCRACIA NO HOSPITAL – A 

DIFICULDADE DE UMA INFORMAÇÃO... 
 

 
- Bom dia, é da recepção? Eu gostaria de falar com alguém que me desse 
informações sobre um paciente. 

Queria saber se certa pessoa está, se melhor ou piorou... 

- Qual é o nome do paciente? 

- Chama-se Celso e está no quarto 302. 

- Um momentinho, vou transferir a ligação para o setor de enfermagem.. 

- Bom dia, sou a enfermeira Lourdes... 

O que deseja? 

- Gostaria de saber as condições clínicas do paciente Celso do quarto 302, por favor! 

- Um minuto, vou localizar o médico de plantão. 

- Aqui é o Dr. Carlos plantonista. 

Em que posso ajudar? 

- Olá, doutor. Precisaria que alguém me informasse sobre a saúde do Celso que está 
internado há três semanas no quarto 302. 

- Ok, meu senhor, vou consultar o prontuário do paciente... Um instante só! 

Hummm! Aqui está: ele se alimentou bem hoje, a pressão arterial e pulso estão 
estáveis, responde bem à medicação prescrita e vai ser retirado do monitor cardíaco 
até amanhã. Continuando bem, o médico responsável assinará alta em três dias. 

- Ahhhh, Graças a Deus! São notícias maravilhosas! Que alegria! 

- Pelo seu entusiasmo, deve ser alguém muito próximo, certamente da família!? 

- Não, sou o próprio Celso telefonando aqui do 302! 

É que todo mundo entra e sai desta merda deste quarto e ninguém me diz nada 
sobre minhas condições. 

Eu só queria saber como estou... 

 

Dizem que foi um caso real. Verídica ou não, essa história nos mostra a 

burocracia que nós encontramos hoje em dia, seja no âmbito hospitalar, 
seja em qualquer repartição pública. 
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GERÊNCIA DO TRABALHO  

DA ENFERMAGEM 

 

COMO É REALIZADO O TRABALHO DA ENFERMAGEM? 
 
Rotineiramente, sem que se discutam mais frequentemente as maneiras de realizá-
lo ou se busquem inovações que facilitem sua execução e tragam, ao mesmo 
tempo, maior motivação e participação política/social dos cuidadores/trabalhadores 
no processo de cuidar. Neste processo, as atitudes ou o papel dos profissionais da 

enfermagem é de suma importância no processo de coordenar/promover o cuidado 
nestes serviços.  

 

COMO O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PODE 
DESENVOLVER SUAS TAREFAS?  
 
O profissional não mais desenvolva apenas tarefas ditas rotineiras e impessoais, 
mas esteja engajado em todas as instâncias da estrutura organizativa, como 
profissional e ser humano, social e político, mediando os interesses da profissão e 
da organização no cumprimento de suas normas, com os interesses pessoais e dos 
clientes presentes nesta relação de cuidar.  
 

ENTÃO, QUAL É O GRANDE DESAFIO NO  
GERENCIAMENTO DO CUIDADO?  
 

Oportunizar ambiente e ações que propiciem um cuidado criativo e humano, e de 

coparticipação com as pessoas de relação neste processo em que o perceber, o 
questionar, o analisar, o aceitar, o decidir, o liderar e o acompanhar centralizam as 
estratégias de gerenciamento. Para que seja fundamental a qualidade dos cuidados 
prestados.  
 

O QUE É GERENCIAR?  
 
É algo peculiar à situação em que se exerce e abrange os recursos humanos, 
materiais, tecnológicos e financeiros, em especial, as relações cotidianas que as 
pessoas estabelecem no contexto/ambiente de relações, no qual as 

disponibilidades, possibilidades e oportunidades de trabalho estão sempre em jogo. 
É importante que o gerente seja criativo e valorize a participação da equipe e que 
devemos respeitar a hierarquia.  
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COMO SE CARACTERIZA O SISTEMA DE ENFERMAGEM?  
 

Pelo contexto administrativo do órgão de enfermagem como um sistema aberto, com 
entrada, processo e saída, fronteiras e um feedback ou retroação. Este sistema tem 
como objetivo planejar, executar e controlar as atividades do sistema de 

enfermagem, visando prestar assistência que atenda às necessidades do cliente, 
família e comunidade, e colaborar com o ensino e a pesquisa de enfermagem.  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
 
Compreende o planejamento, a organização, a direção ou coordenação e o controle e 
avaliação, que possibilita organizar o trabalho como processo e produto das 

organizações sociais que produzem bens ou serviços.  
 
Centram-se na produção de serviços ou cuidados de saúde importante para as 
necessidades de atenção à saúde.  
 

ESTRUTURAS DA ORGANIZAÇÃO DA SAÚDE  
 

Estruturam-se por setores ou serviços, com organogramas que definem cargos, 
posições e área de domínio dentro da instituição, estando sempre presente o órgão 
de enfermagem, chamado diretoria, serviço ou setor e que congrega os profissionais 
da área da enfermagem, gerenciados por um profissional enfermeiro.  
O gerenciamento do cuidado está atrelado à integração da equipe de trabalho que de 
forma cooperativa dinamizam o processo administrativo.  
 

O QUE É GERENCIAMENTO E SERVIÇO? 
  
Ato ou efeito de manter integridade física e funcional (dos empregados e 
equipamentos) proposta pela empresa para se ter maior produtividade e harmonia 
em seu ambiente de trabalho.  

 
São atividades desenvolvidas nos variados campos em função da produção, execução 

ou complementação de algo (cumprir deveres ou funções, prestar serviços, 
desempenhar e exercer função).  
 

COMO SE CARACTERIZA A DINÂMICA DA  

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE CUIDADO?  
 
Centra-se na delegação, distribuição das atividades e pessoas segundo as 
necessidades e funções, o que implica em educação continuada.  

 
O gerente ideal não é o que fica atrás de uma mesa apenas delegando, mas o que 
delega e tem consciência de suas próprias funções.  
 

QUAL O PAPEL PRINCIPAL DO GERENTE DE ENFERMAGEM?  
 
Exercer um poder e uma responsabilidade demasiada no sentido de que é ele quem 

deve ver, fazer, tendo em suas mãos cada milímetro do processo de cuidado.  
 
Mediador do processo de cuidado.  
 

É líder.  
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EQUIPE MÉDICA 

 
 
“O prontuário do paciente representa segurança para os médicos cultos e 

conscienciosos, ameaça constante para audazes sem escrúpuloS, ignorantes 
incorrigíveis e uma barreira intransponível contra reclamações e caprichos de 
clientes descontentes.”  

 (Lacassagne)  
"Mais vale uma pálida tinta que uma boa memória."  
                                                     Provérbio chinês.  
 O segredo médico.  

...Penetrando no interior das Famílias, meus olhos serão cegos e minha língua 
calará os segredos que me forem confiados...  

Hipócrates, 460 a.C. 
 
 

"O crime de revelação de sigilo médico ocorre quando o médico revela segredo 

profissional sem justa causa ou dever legal, não sendo obrigado a fazê-lo e até lhe 
sendo proibido depor sobre fatos relacionados ao atendimento de seus pacientes; 
também o médico não está obrigado a comunicar à autoridade crime pelo qual seu 
paciente possa ser processado.  
 
"A revelação do segredo médico é permitida nos casos de abuso e/ou sevícia sexual 
para apurar responsabilidades; nas doenças de notificação compulsória; nos 

defeitos físicos ou doenças que ensejem erro essencial quanto à pessoa e levem à 
nulidade de casamento; nos crimes que não impliquem em processo do paciente; 
na cobrança judicial de honorários; ao testemunhar o médico para evitar injustiça; 
nas perícias médicas; nos exames biométricos admissionais e previdenciárias e nos 
exames de sanidade mental para seguradoras.  
 
"Estão obrigados à observância de segredo profissional todos aqueles auxiliares do 

médico que participem da assistência aos pacientes, e, até mesmo o pessoal 
administrativo, em especial dos arquivos médicos.”  

 
O ERRO MÉDICO  
 
"Que os médicos se confortem: o exercício de sua arte não está em perigo; a glória 
e a reputação de quem a exerce com tantas vantagens para a Humanidade não 
serão comprometidas pela culpa de um homem que falhasse sob o título de 
Doutor".  
 

Procurador-Geral Dupin, da Corte Civil do Tribunal de Cassação de Paris, início do 
Século XIX.  
 
O erro médico é um dos mais palpitantes e polêmicos assuntos em todas as 
camadas sociais, sendo frequentemente tratado de forma sensacionalista pelos 
meios de comunicação de massa que se arvoram em polícia, promotor, juiz e 

carcereiro, condenando antes de julgar e causando danos irreparáveis não só ao 

médico acusado, mas também à instituição e aos pacientes, que em geral perdem 
a confiança e a credibilidade em ambos - médico e hospital - às vezes os únicos do 
lugar!  
 
 

BARRACO NO HOSPITAL 
 

Como estamos falando de ERRO 
MÉDICO e vamos já falar sobre o 
PRONTUÁRIO, vamos ver o vídeo 
que está no YOUTUBE.  
 
Clique na imagem! 

 

http://www.efivest.com/
https://youtu.be/wIR0sF6IE9I
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O PRONTUÁRIO DO PACIENTE 

 
 

 
ENCONTRE O(S) ERRO(S) NA IMAGEM ACIMA 
 

É um documento valioso para o paciente, para a equipe multidisciplinar que o assiste 
e para as instituições de saúde, bem como para o ensino, a pesquisa e os serviços 
públicos de saúde, além de instrumento de defesa legal.  
 
É direito do paciente ou responsável legal obter cópia integral do seu prontuário.  
 

PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO  
 
É obrigação e responsabilidade intransferível da equipe de saúde, com exceção dos 
hospitais de ensino, nos quais alunos os fazem sob supervisão, correção e 
responsabilidade dos seus supervisores.  
 

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO OU PAPEL 
 
Art. 69 –”deixar de elaborar prontuário médico de cada paciente” – é vetado ao 
médico. “nos prontuários em suporte de papel é obrigação à legibilidade da letra do 
profissional que atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais 

prestadores do atendimento. São também obrigatórias à assinatura e o respectivo 
número do CRM”.  
 

INFORMAÇÕES PARA OS PACIENTES  
 

As informações a que os pacientes e seus familiares têm direito, são tanto as verbais 
do dia-a-dia da evolução clínica quanto os relatórios finais de alta, transferência ou 
óbito. Nos dois primeiros casos há que se resguardar o sigilo médico; o último caso é 
uma das exceções de quebra do segredo médico por dever legal.  
 

Art. 70 – “negar ao paciente acesso a seu 

prontuário médico, ficha clínica ou 
similar, bem como deixar de dar 
explicações necessárias à sua 
compreensão, salvo quando ocasionar 
riscos para o paciente ou para terceiros”.  
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TEMPO DE GUARDA DO PRONTUÁRIO DO PACIENTE  
 

“CONSIDERANDO que o prontuário do paciente, em qualquer meio de 
armazenamento, é propriedade física da instituição onde o mesmo é assistido – 
independente de ser unidade de saúde ou consultório -, a quem cabe o dever de 

guarda do documento;  
 
“CONSIDERANDO que o prontuário e seus respectivos dados pertencem ao paciente 
e devem estar permanentemente disponíveis, de modo que quando solicitado por 
ele ou seu representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das 
informações pertinentes...”.  
 

“Art. 7º Estabelecer a guarda permanente, considerando a evolução 
tecnológica, para os prontuários dos pacientes arquivados eletronicamente 
em meio óptico, microfilmado ou digitalizado.”  
  
“Art. 8º Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último 
registro, para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de 

papel, que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, 

microfilmado ou digitalizados.” 
 
 
“O tempo de guarda dos prontuários médicos arquivados eletronicamente, e dos 
microfilmados, é permanente. A Res. CFM. Nº 1.639/02 autoriza a eliminação do 
suporte em papel de prontuários médicos, quando microfilmados ou digitalizados, 

decorrido o prazo mínimo de 20 (vinte) anos do último registro, salvo os definidos 
pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da instituição detentora do 
arquivo como de valor médico-científico, histórico e social, cuja manutenção do 
suporte em papel é permanente.”  
 
“Art. 10 – Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes públicos e particulares, são obrigados a: I – Manter registro das 

atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais pelo prazo de 
dezoito anos.”.  
 

O prazo estipulado pelo ECA destinava-se a assegurar o direito do paciente menor 
de idade, uma vez que, obrigando a guarda pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) 
anos, após este período o paciente já adquiriria a maioridade civil e poderia decidir 

sobre a sua vida. Ainda, o ECA não poderia estipular prazo maior, posto que a 
pessoa somente se encontre sob a égide deste regramento legal até que 
completasse a maioridade civil, aos 18 anos, deixando, a partir de então, de ser 
criança ou adolescente.  
 
“1º - O responsável pelo arquivo ou fichário médico, quando desativado 
sob qualquer motivo, poderá destruir as fichas ou prontuários, 

preferencialmente por incineração, obedecidos os seguintes critérios:  
 

a) publicar em jornal de grande circulação local, no mínimo em duas ocasiões, 
intervaladas por prazo não inferior a 10 (dez) dias, nota esclarecendo o motivo da 
desativação do arquivo, colocando à disposição dos clientes interessados as fichas 
ou prontuários;  

b) a publicação deverá explicar local para a entrega do material, em horário 

não inferior a duas sessões de duas horas;  
c) esses documentos médicos somente serão entregues ao cliente ou 

responsável legalmente habilitado, mediante identificação contra recibo;  
d) a “destruição dos documentos deverá aguardar um prazo não inferior a 30 

(trinta) dias após a última publicação.” 
 

FUNÇÕES E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO  
 
Elemento crucial no atendimento à saúde dos indivíduos;  
 
O mais importante veículo de comunicação entre os membros da equipe de saúde;  

 
Vão subsidiar a continuidade e a verificação do estado evolutivo dos cuidados de 
saúde;  
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PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  
 
É um registro eletrônico que reside em um sistema especificamente projetado para 

apoiar os usuários fornecendo acesso a um completo conjunto de dados corretos, 
alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como links para bases de 
conhecimento médico.  
 

É um repositório de informação mantida de forma eletrônica sobre o estado de saúde 
e de cuidados de saúde de um indivíduo, durante toda sua vida, armazenado de 
modo a servir a múltiplos usuários legítimos.  
 

AS VANTAGENS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  
 
Legibilidade;  
Segurança de dados;  
Confidencialidade;  
Captura automática de dados;  
Dados atualizados;  
 

DESVANTAGENS DO PRONTUÁRIO EM PAPEL  
 
Só pode estar em um lugar ao mesmo tempo  
As anotações em papel não podem disparar lembretes e alertas aos profissionais.  
Conteúdo é livre, variando na ordem, algumas vezes é ilegível, incompleto e com 

informações ambíguas;  
 
Para estudo científico, o conteúdo precisa ser transcrito, o que muitas vezes 
predispõe ao erro;  
 

ALGUMAS DESVANTAGENS  
 
Necessidade de grande investimento de hardware e software e treinamento;  
Os usuários podem não se acostumar com os procedimentos informatizados;  
Estar atento a resistências e sabotagens;  
Demora para ver os resultados do investimento;  

Sujeitos a falhas tanto de hardware quanto de software;  
 

CRITÉRIOS PARA ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM.  
 
Exatidão.  

Brevidade.  
Legibilidade.  
Identificação.  
 

TIPOS DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM  
 

GRÁFICO: facilita a visualização de oscilações dos parâmetros vitais ou 

dos sinais objetivos.  
 

SINAL GRÁFICO: checagem significa que a ação foi realizada / e o 

circular @ não foi realizada e precisa de justificativa da não realização.  
 

DESCRIÇÃO:  
Numérica – são valores de parâmetros mensuráveis.  

Narração escrita – registro na forma narrativa daquilo que foi realizado, 
observado e ou informado pelo paciente ou familiar. 

 

ORIENTAÇÕES E SUGESTÕES DE CONTEÚDO  
E FORMAS DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM 
 
A anotação de enfermagem, quando cientificamente estruturada, apresenta 
elementos valiosos para o diagnóstico das necessidades do paciente, da família e da 
comunidade, facilitando o planejamento de assistência ao paciente e apresentando 
elementos para o ensino e pesquisa no campo profissional.  
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ROTEIRO PARA AS OBSERVAÇÕES DE ENFERMAGEM.   
 

Comportamento e observações relativas ao paciente.  
Cuidados prestados aos pacientes prescritos ou não pelo enfermeiro.  
Medidas prescritas pelo médico e prestadas pela enfermagem.  

Respostas específicas do paciente a terapia e assistência.  
Medidas terapêuticas executadas pelos membros da equipe.  
Orientações educativas.  
Outros fatos:  
Acidentes e intercorrências.  
Recebimento de visitas. 
 

CONTEÚDO E FORMAS DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM. 
  
Para facilitar a descrição das anotações de enfermagem:  
 
Acesso venoso periférico, acesso venoso central, acidente/incidente, 

acompanhamento de procedimento invasivo, admissão do paciente na unidade de 

internação, alta hospitalar, atendimento do paciente no período pré-operatório, 
atendimento do paciente no período trans-operatório, atendimento do paciente no 
período transoperatório – doador de órgãos, atendimento do paciente no período 
pós-operatório imediato, atendimento espiritual, curativo, deambulação e 
movimentação, dor, drenos, encaminhamento de pacientes para exames ou 

procedimentos, intubação, traqueostomia ou cricotireoidostomia, estado 
psicoespiritual do paciente, evasão de paciente, feridas ou lesões, nutrição, óbito, 
ostomias, ressuscitação cardiopulmonar, sondas, tratamento e terapêutica, 
transferência interna no hospital. 

 

OS DEZ MANDAMENTOS DO PRONTUÁRIO  

I. Fazer todo o registro de maneira clara, objetiva e legível. 

II. Fazer somente anotações que se referem ao paciente. 

III. Todas as evoluções e prescrições devem ser diárias, com datas, hora, 

assinatura e carimbo. 

IV. Caso não tenha o carimbo, o nome do profissional e sua inscrição no 

conselho de classe devem estar escrito de forma legível. 

V. Todas as folhas do prontuário devem ter a identificação do paciente 

(nome completo e número do prontuário) 

VI. Todo o procedimento deve ser registrado pelo profissional que o 

realizou. 

VII. Os espaços em branco devem ser anulados com um traço. 

VIII. É proibido usar lápis, fita e líquido corretivo. 

IX. É proibido rasurar as anotações. 

X. É proibido o uso de abreviações. 
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O PROCESSO DE TRABALHO  

EM ENFERMAGEM 
 
O trabalho da Enfermagem é complexo e multifacetado, requerendo um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes que se articulam de maneira própria, para 
produzir transformação da natureza com especificidade que caracteriza particulares 
esferas de atuação profissional, formas de contribuição social e inserção política com 

as quais precisam operar conscientemente os profissionais de enfermagem.  
 
O entendimento do trabalho como processo é uma construção relativamente recente 
para a Enfermagem. Sua formulação é decorrente da teoria marxista, que vê o 
trabalho como transformação da matéria pela mão do ser humano, num continuo 
dinâmico no qual ambos sofrem alterações.  
 

O trabalho é decorrente das necessidades do ser humano. Além das necessidades 
relacionadas à reprodução e à sobrevivência do corpo biológico, este ser humano, 

por se constituir num ser social, precisa atender a uma série de necessidades para 
viver. Essas necessidades se transformam ao longo do tempo e, estudando a História 
da Humanidade, se pode perceber que uma infinidade de combinações diferentes de 
necessidades de naturezas diversas se apresentou em cada sociedade em momentos 

diferentes. Isso explica porque certos tipos de trabalho não são mais feitos a partir 
de uma época da história e porque outros tipos de trabalho surgem a todo o 
momento, sem contar que os trabalhos também se modificam para atender às 
mudanças demandadas por quem expressa as necessidades que os motivam.  
 
Pode-se definir processo de trabalho como a transformação de um objeto 
determinado em um produto determinado, por meio da intervenção do ser humano 

que, para fazê-lo, emprega instrumentos. Ou seja, o trabalho é algo que o ser 
humano faz intencionalmente e conscientemente, com o objetivo de produzir algum 
produto ou serviço que tenha valor para o próprio ser humano.  
 
Para entender melhor o que é processo de trabalho, é preciso considerar os seus 

componentes: objeto, agentes, instrumentos, finalidades, métodos e 
produtos.  

 
Objeto é aquilo sobre o que se trabalha, ou seja, algo que provem 
diretamente da natureza, que sofreu ou não modificação decorrente de 
outros processos de trabalho, e que contem em si a potencialidade do 
produto ou serviço em que irá ser transformado pela ação do ser humano. 
Assim, a matéria observada ou manipulada sem a finalidade de ser 

transformada, não é um objeto de trabalho porque não é contemplada com 
essa intenção. Já a aproximação desse material na perspectiva do trabalho 
enseja uma série de vislumbres do que ele poderá vir a ser e, assim, se 
constitui num objeto de trabalho. Pode-se dizer que o objeto de trabalho do 
ensino são os indivíduos que querem aprender algo. Eles são observados 
pelos envolvidos nesse processo de trabalho como alguém que vai aprender 
alguma coisa e será transformado por esse aprendizado.  

 

Agentes são os seres humanos que transformam a natureza, ou seja, são 
aqueles que, tomando o objeto de trabalho e nele fazendo intervenções, são 
capazes de alterá-lo, produzindo um artefato ou um serviço. O agente 
necessariamente tem a intenção de transformar a natureza em algo que para 
ele tem um especial significado. Por isso e para isso desenvolve suas ações, 
até obter a transformação desejada. O agente é aquele que realiza o 

trabalho. Ele pode ser concomitantemente o produtor e consumidor daquele 
trabalho ou pode produzir um bem ou serviço para outrem consumir. Quando 
o ser humano produz para o outro ser humano consumir, estará ingressando 
no mercado de trocas, em que o seu trabalho adquire um valor que lhe 
permitirá trocá-lo pelos produtos dos trabalhos dos outros homens, ou 
acumular essa possibilidade.  

Para alterar a natureza, o ser humano emprega instrumentos. Às vezes 
esses instrumentos são os prolongamentos das próprias mãos, como uma 
enfermeira que emprega uma agulha e seringa para aplicar uma injeção 
intramuscular. Mas nem sempre os instrumentos são tangíveis, isto é, nem 
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sempre se pode experimentá-los pelos órgãos dos sentidos. Por exemplo, uma 
enfermeira que aplica uma injeção também utiliza, como instrumentos, seus 
conhecimentos sobre Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, Microbiologia, Ética, 

Comunicação, Psicologia, Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem, entre outros. 
Instrumentos não são, portanto, apenas os artefatos físicos de que se utiliza, mas 
também os conhecimentos, habilidades e atitudes combinadas de maneira peculiar, 
voltados a uma necessidade específica que aquele sujeito e situação singular 

apresentam, que determina como será feito esse trabalho. O produto do trabalho 
de um ser humano pode ser o instrumento de trabalho de outro ser humano ou 
dele próprio em momentos diferentes. Por exemplo, a seringa foi o produto do 
trabalho de vários profissionais e, depois de confeccionada, esterilizada e 
acondicionada, é instrumento de trabalho do enfermeiro.  
 

A finalidade do trabalho é a razão pela qual ele é feito. Ela vai ao encontro da 
necessidade que o fez acontecer e que dá significado à sua existência. Se algo é 
feito sem a consciência da necessidade humana que o gerou, não é trabalho. 
Mesmo quando o trabalho é parcelado, ainda assim, algum grau de consciência 
sobre o trabalho está presente. Por exemplo, quando o profissional de enfermagem 
faz uma das operações de preparo ou desinfecção de material empregado numa 

retirada de pontos, está atendendo à finalidade de prover material para o cuidado a 

ser prestado, mesmo que não processe integralmente o material até deixá-lo 
pronto para o novo uso, ou que não faça, ele mesmo, a retirada de pontos. Às 
vezes as finalidades são compartilhadas por trabalhos diferentes e é isto que dá o 
sentido de se trabalhar em equipe. O trabalho em saúde, por ser muito complexo e 
atender a necessidades vitais literalmente, é compartilhado por vários agentes. Em 
alguns momentos, os instrumentos de trabalho são os mesmos para diferentes 
profissionais, a finalidade é a mesma e o objeto a ser transformado pode até ser o 

mesmo, mas diferentes sempre são os métodos.  
 
Os métodos de trabalho são ações organizadas de maneira a atender à 
finalidade, executadas pelos agentes sobre os objetos de trabalho, empregando 
instrumentos selecionados, de forma a produzir o bem ou serviço que se deseja 
obter. Não se trata apenas da execução de movimentos padronizados numa 

sequência pré-definida por outrem, mas sim de uma ação inteligente, planejada e 
controlada, voltada para um objeto específico, que deverá produzir um resultado 

previamente imaginado pelo agente. O enfermeiro emprega vários métodos para, 
por exemplo, assistir um cliente. A Sistematização da Assistência de Enfermagem, 
na qual o enfermeiro lê as necessidades que o cliente apresenta, emite um 
julgamento sobre o que é necessário providenciar, planeja o que vai ser feito, 
executa ou delega essas ações e avalia seus resultados, é um dos métodos de 

trabalho que são empregados para assistir.  
 
Os produtos de um trabalho podem ser bens tangíveis, ou seja, artefatos, 
elementos materiais que se pode apreciar com os órgãos dos sentidos, ou serviços, 
que não têm a concretude de um bem, mas são percebidos pelo efeito que causam.  
 
O processo de trabalho em saúde tem ao mesmo tempo uma identidade 

de processo, na medida em que contem todos os elementos citados, 
mas também é composto de uma série de processos de trabalho, 
desempenhados por diversos agentes.  
 

Analogamente, na Enfermagem também há mais de um processo de 
trabalho, que pode ou não ser executado concomitantemente. São eles: 

 o processo de trabalho Assistir 
 
 o processo de trabalho Administrar 

 
 o processo de trabalho Ensinar  

 
 o processo de trabalho Pesquisar   
 

 o processo de trabalho Participar Politicamente.  
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A figura a seguir dá uma ideia de cada um de seus componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de trabalho ASSISTIR ou cuidar em Enfermagem tem como objeto o 

cuidado demandado por indivíduos, famílias, grupos sociais, comunidades e 
coletividades. 
 
Algumas pessoas entendem que o objeto de trabalho é o corpo biológico desses 
indivíduos, mas a Enfermagem é uma ciência e uma prática que se faz a partir do 
reconhecimento de que o ser humano demanda cuidados de natureza física, 

psicológica, social e espiritual durante toda a vida, que são providos por seus 
profissionais.  
 
Os agentes desse cuidado autorizados legalmente a praticá-lo em nosso país são o 
enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Outras 
pessoas podem cuidar de seres humanos que demandam cuidados, com a mesma 

finalidade promover, manter e recuperar a saúde, mas não estarão fazendo o 

processo de trabalho assistir em Enfermagem porque, para isso, é preciso dominar 
seus instrumentos e métodos, o que apenas os profissionais de enfermagem, em 
graus de complexidade diferentes, são capazes de fazer. Esses instrumentos são os 
conhecimentos, habilidades e atitudes que compõem o assistir em enfermagem, mais 
os materiais, os equipamentos, o espaço físico e todas as condições materiais 
necessárias para o cuidado se efetivar.  

 
Os métodos do processo de trabalho assistir em enfermagem são a sistematização 
da assistência e os procedimentos e técnicas de enfermagem. Seu emprego resulta 
na produção de pessoas saudáveis (observando-se o conceito de saúde como 
desenvolvimento de potencialidades do ser humano em harmonia com o meio-
ambiente, segundo as diversas fases do seu ciclo vital) e/ou a morte com dignidade.  
  

O processo de trabalho ADMINISTRAR ou gerenciar em Enfermagem tem 

como objeto os agentes do cuidado e os recursos empregados no assistir em 
enfermagem. Por causa disso, muitos profissionais de enfermagem consideram que 

este fazer deve ter sua importância diminuída, pois se acostumaram a ouvir e a 

repetir que a Enfermagem deve se ocupar apenas do cuidar. No entanto, não há 
cuidado possível se não houver a coordenação do processo de trabalho assistir em 
enfermagem, finalidade do processo administrar.  
 
Outra razão pela qual há tanto mal estar quando se aborda o processo de trabalho 
administrar, é porque ele tem como agente o enfermeiro, o único profissional que 

domina os métodos empregados nesse processo, que são o planejamento, a tomada 
de decisão, a supervisão e a auditoria.  
 
O técnico de enfermagem,  pode auxiliar o enfermeiro nesse fazer porque recebeu 
informação para isso, não é formado para administrar e sim para prática do 
gerenciamento dos recursos empregados para o assistir em enfermagem, 
instrumentos desse processo. Assim, o enfermeiro se torna capaz de prover 

condições para o cuidado se efetivar com eficiência e eficácia, que é o produto do 

PROCESSO 
DE TRABALHO 

ASSISTIR 

ADMINISTRAR 

ENSINAR 

PESQUISAR 

PARTICIPAR 

POLITICAMENT

E 
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processo de trabalho administrar em enfermagem. Essas são as razões pelas quais 
cabe exclusivamente ao enfermeiro ser agente desse processo.  
 

O processo de trabalho ENSINAR em Enfermagem tem dois agentes o aluno e 

o professor de enfermagem.  
 
Seu objeto são os indivíduos que querem se tornar profissionais de enfermagem ou 
aqueles que, já sendo profissionais, querem continuar a se desenvolver 
profissionalmente. Para efetivá-lo, os agentes exercitam as teorias, métodos e 
recursos de ensino-aprendizagem, empregados como instrumentos para atender à 
finalidade de formar, treinar e aperfeiçoar recursos humanos de enfermagem.  

Os métodos empregados nesse processo são os concernentes ao ensino formal, 
supervisionados pelos órgãos de classe da Enfermagem e pelos órgãos 
competentes da Educação.  
 
Os produtos desse processo são auxiliares de enfermagem, técnicos de 
enfermagem, enfermeiros, especialistas, mestres e doutores em Enfermagem.  

  

O processo de trabalho PESQUISAR em Enfermagem também tem como 

agente exclusivo o enfermeiro, porque apenas esse profissional de enfermagem 
tem formação em Metodologia de Pesquisa Científica. Para tanto, ele aprende 
métodos quantitativos e qualitativos da pesquisa e emprega o pensamento crítico e 

a filosofia da ciência como instrumentos.  
 
Seu objeto é o saber já disponível em Enfermagem e as lacunas existentes nesse 
saber, sobre o qual ele atua com a finalidade de descobrir novas e melhores formas 
de assistir, administrar, ensinar e pesquisar em enfermagem. Os produtos desse 
processo são novos conhecimentos, que podem ser empregados para compreender 

e modificar o trabalho dos profissionais de enfermagem, e também novas dúvidas, 
que mantêm sempre em funcionamento o processo de trabalho pesquisar em 
enfermagem.  
 
É importante ressaltar que esses quatro processos de trabalho não são estanques. 
Um se relaciona com o outro e ocorrem, por vezes, simultaneamente. Embora 

alguns agentes se envolvam mais com um ou outro ao longo da vida, todos deles 

se beneficiam, principalmente se a coexistência entre os quatro processos puder 
somar efetividade, eficiência e eficácia a todos eles. A isso se chama sinergia, o 
que torna o processo de trabalho em Enfermagem, como um todo, muito mais útil 
à sociedade a quem serve.  
  

O processo de trabalho PARTICIPAR POLITICAMENTE, parcamente 

descrito na literatura científica disponível por sua natureza, ele permeia todos os 
outros processos e, muitas vezes está presente sem que o profissional de 
enfermagem dele tome conhecimento. Há aqueles que se dizem apolíticos, pois 
declaram trabalhar sem professar crenças, servir a ideologias ou fazer proselitismo 
este é um engano frequente. Participar politicamente não significa necessariamente 

filiar-se  a um órgão de classe, organizações que se dedicam à defesa dos direitos 
civis ou a um partido político. Todo julgamento moral e atitude que lhe corresponda 
é uma forma de participação política, sem o quê não é possível estar no mundo em 
sociedade.  

Assim, os agentes desse processo são os profissionais de enfermagem e os outros 
atores sociais com quem se relacionam quando opera seus outros processos de 

trabalho ou quando se insere no macro processo de trabalho em saúde.  
 
Ao aceitar condições de trabalho desfavoráveis, como dupla ou tripla jornada ou a 
precarização dos contratos de trabalho, por exemplo, o profissional de enfermagem 
pactua com a ideologia de que os interesses do capital estão acima dos interesses 
da saúde dos indivíduos, famílias, grupos sociais, comunidades e coletividades a 
serem cuidados, inclusive dele próprio e assim participa politicamente.  

 
Para transformar a realidade, é preciso atuar sobre o objeto da participação 
política, que é constituído pela força de trabalho em enfermagem e sua 
representatividade social, que tem nas entidades de classe sua concretização. 
Dessa forma, quando o profissional decide se filiar a uma dessas entidades ou 
quando se envolve com suas atividades, seja na qualidade de associado ou 
dirigente, conquista condições plenas de agir sobre o objeto. Mas não é só este o 
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meio de fazê-lo. Posicionar-se politicamente no ambiente de trabalho, ou ainda nos 
bancos escolares, organizando-se para discutir e conquistar melhores condições de 

operar este e os outros processos de trabalho, ainda que sem a bandeira de uma 

entidade de representação, constitui o embrião da possibilidade de transformação 
sobre o objeto em foco e isso é mais importante que a filiação meramente 
burocrática e descompromissada, compulsória ou não, a órgãos de representação, 
pois representa fidelidade à finalidade do processo de trabalho participar 
politicamente.  
 

Os métodos empregados no processo de trabalho participar politicamente em 
Enfermagem não são exclusivos de suas categorias profissionais, mas adquirem 
características próprias quando colocados em prática à luz dos preceitos éticos da 
profissão. Dessa maneira, a negociação e o conflito que são empregados para 
transformar o objeto necessitam ser ancorados em valores professados pelas 
categorias profissionais e pactuados nos micro e macro ambientes políticos, sem o 
quê não podem operar. Isso não quer dizer que a ação política é sempre consensual, 

mas que é decorrente da vontade da maioria, diretamente consultada e 
legitimamente representada, que é a melhor forma de convivência com as disputas 
construída pela Humanidade até o momento. Seu nome é Democracia.  

 
A argumentação, o diálogo, a pressão política, a manifestação pública e até o 
rompimento de contratos, como no caso da greve, por exemplo, são os instrumentos 

que devem ser empregados pelos agentes organizados para transformar o objeto do 
Participar Politicamente em Enfermagem. Elas são aprendidas principalmente por 
meio do estudo da Filosofia, da Sociologia e da Economia e da História, para não 
dizer da própria ciência Política, mas não podem prescindir da prática para que, a 
exemplo dos outros processos de trabalho em Enfermagem possam ser praticados 
com eficiência, eficácia e efetividade.  
 

Os produtos desse processo são consequências da conjunção de instrumentos e 
métodos que seus agentes empregam para transformar o objeto. São eles o poder 
político, o reconhecimento social e condições favoráveis para operar todos os 
processos de trabalho em Enfermagem.  
 
A forma como se expressam varia com o tempo e o lugar em que se trava a luta, e a 

intensidade com que causam o benefício ou o malefício que provocam dependem 

dessa conjuntura e da acumulação que já foi conquistada.  
 
Operar conscientemente os processos de trabalho em Enfermagem é condição 
indispensável para a garantia da qualidade de seus produtos e realização profissional 
de seus agentes. Por esse motivo, recomenda-se que a discussão desse conteúdo 
seja promovida em todas as instâncias de formação profissional, com os 

aprofundamentos, acréscimos e contraposições devidos, e retomada no cotidiano do 
trabalho das instituições de Saúde, Ensino e Pesquisa bem como nos espaços de 
participação política das categorias profissionais de enfermagem, para o alcance de 
suas finalidades. 

 

PROCESSO DE TRABALHO – Organização 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que a forma com que organizamos e desenvolvemos o processo de 
trabalho nos diversos cenários de prática da enfermagem, influenciarão o processo e 
a organização dos mesmos. Isso acontecerá devido a especificidade que cada serviço 
tem como finalidade, o contexto cultural, social, econômico e político, o qual está 
inserido, bem como a subjetividade que cada agente carrega e qual tecnologia estes 

utilizam ao desenvolver este trabalho. 

ORGANIZAÇÃO  

DO TRABALHO EM 
ENFERMAGEM 

O 

CUIDADO 

DO 

DOENTE 
AGENTES DE 

ENFERMAGE

M 

AMBIENTE 
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PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                        SUBJETIVIDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

O TRABALHO EM EQUIPE 
 

 
 

A equipe de enfermagem deve trabalhar de forma coordenada e integrada, pois 
este é um meio de se atingir satisfação pessoal e profissional, além de contribuir 
para a prestação de assistência qualificada ao paciente, família e comunidade. 
 

Existem alguns fatores que facilitam o trabalho em equipe: 
     - esforço conjunto para o alcance dos objetivos propostos; 
     - respeito às pessoas; 
     - honestidade; 
     - cooperação com o chefe e os colegas; 
 

TRABALHO 
EM SAÚDE 

PROCESSO  
DE TRABALHO 

ORGANIZAÇÃO  
DOS SERVIÇOS 

AGENTES, MEIO DE 
PRODUÇÃO, 

OBJETO. 

TECNOLOGIA: 
MATERIAL 

NÃO MATERIAL 
 

CULTURAL, SOCIAL, ECONÔMICO, POLÍTICO. 
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Quando o trabalho é desenvolvido em equipe, os problemas podem ser resolvidos 
com maior facilidade; a duplicação de tarefas pode ser evitada; há união e 

solidariedade entre as pessoas; as contradições podem ser evitadas ou minimizadas. 
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PROCESSO EM ENFERMAGEM 

 
 
O Processo de Enfermagem é um método utilizado para se implantar, na prática 

profissional, uma teoria de enfermagem. Após a escolha da teoria de enfermagem, 
torna-se necessária a utilização  de um método científico para que os conceitos da 
teoria sejam aplicados e implantados na prática. 
 
A ciência da enfermagem está baseada em uma ampla estrutura teórica, e o 
processo de enfermagem é uma das ferramentas por meio da qual essa estrutura é 
aplicada à prática da enfermagem- ou seja, é o método de solução dos problemas 

do cliente. 
 
O termo processo foi mencionado pela primeira vez em 1955 por Lydia Hall. Em 
1961, em uma publicação de Orlando (1978), o processo de enfermagem é descrito 
como uma proposta para melhorar a qualidade do cuidado prestado através do 

relacionamento dinâmico enfermeira-cliente (BERNOCCHI, 1993). 

 
Na segunda metade dos anos 1960, Wanda de Aguiar Horta, com base em sua 
teoria, apresentou um modelo de processo de enfermagem com os seguintes 

passos: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, 
plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, evolução e o prognóstico de 
enfermagem (HORTA, 1979). 
 
O processo de enfermagem fornece estrutura para a tomada de decisão durante a 
assistência de enfermagem, tornando-a mais cientifica e menos intuitiva( JESUS, 
2002). 

 
No Brasil, algumas enfermeiras têm utilizado o processo de enfermagem como um 
método para sistematizar a assistência de enfermagem nos diversos níveis de 
atenção à saúde. 
 
Para Bernocchi (1993), o processo de enfermagem desenvolveu-se em um 

processo de cinco fases sequenciais e inter-relacionadas (histórico, diagnóstico, 
planejamento, implementação e avaliação), coerentes com a evolução da profissão.  
 
O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, 
em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional 
de Enfermagem (Resolução COFEN 358/2009). 
 

Etapas do processo de enfermagem 
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PROCESSO DE ENFERMAGEM: CONTEXTO ATUAL 
       

 Intencional, organizado e sistemático. 
 Proativo 

 Baseado em evidências 
 Intuitivo e lógico 
 Favorece a segurança do cliente 

 Favorece a qualidade em saúde 
 

ENFERMAGEM: CONTEXTO ATUAL 
  

 

 Conhecimento pessoal 
 Uso de novas e avançadas tecnologias 
 Empatia 

 Experiência, habilidade técnica. 
 Autenticidade no relacionamento interpessoal 

 Ética, sensibilidade e emoção. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO, TÉCNICO E 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM. 
  
Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e 
do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe a 

liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar 
os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico 
de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em 
um dado momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações 
ou intervenções de enfermagem a serem realizadas, em face dessas respostas. 
 
O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o 

disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 08 de 
junho de 1987, que a regulamenta, participam da execução do Processo de 
Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro. 
 

O processo de enfermagem inclui o técnico na etapa de investigação, implementação 
da prescrição de enfermagem e na avaliação junto ao enfermeiro. 
 

 
Resolução COFEN nº 358/2009 

 
Dispõe sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a 
implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem.  
 

Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes:  
 

I – COLETA DE DADOS DE ENFERMAGEM (ou Histórico de Enfermagem) – 
processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e 
técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, 
família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do 
processo saúde e doença.  
 
II – DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM – processo de interpretação e agrupamento 

dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre 
os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as 
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença e que constituem a base para a seleção das ações ou 

intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.  
 
III – PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM – determinação dos resultados que se 

espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas 
face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento 
do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.  
 
IV – IMPLEMENTAÇÃO– realização das ações ou intervenções determinadas na 
etapa de Planejamento de Enfermagem.  

 
V – AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM – processo deliberado, sistemático e contínuo 
de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana 
em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou 
intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 
necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 
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SAE 

 
 

SAE                                                   PROCESSO DE ENFERMAGEM.    

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sistematização da assistência em enfermagem (SAE) é uma metodologia 
cientifica que vem sendo cada vez mais implementada na prática assistencial, 
conferindo maior segurança aos pacientes, melhora da qualidade da assistência e 
maior autonomia aos profissionais de enfermagem. 
  

 
 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) corresponde a todo o 
Universo de recursos materiais e humanos e também a ideologia da instituição 

onde ocorre a assistência de Enfermagem. O Processo de Enfermagem (PE) faz 
parte deste universo como sendo a execução da SAE na prática. Ou seja, SAE e PE 
não são sinônimos. A SAE é o conjunto de recursos materiais e humanos de 
extrema importância para que o PE ocorra. Portanto é o PE quem consiste na 
execução da SAE e não o contrário. Além do mais, o técnico de enfermagem atua 

nas fases de execução da prescrição de enfermagem. Sendo assim, o PE não é 
privativo do Enfermeiro em todas as fases. 
 
As etapas do PE são interdependentes, pois formam uma sequência metodológica 
em ordem cronológica para ser executada. “O “diagnóstico médico” e a ” 
Incorporação” não fazem parte do PE.  
 

 
 
 

Sistematização da 
Assistência  de 
Enfermagem (SAE) 
organiza o trabalho 
profissional quanto ao 
método, pessoal e 
instrumentos, tornando 
possível a 
operacionalização do 
Processo de 
enfermagem. 

Instrumento 
metodológico que 
orienta o cuidado 

profissional de 
Enfermagem e a 

documentação da 
prática profissional 
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OS PROPÓSITOS DA (SAE) SÃO  
 

 Permitir utilizar o conhecimento e habilidade de forma organizada e orientada.  

 Viabilizar a comunicação do enfermeiro com outros profissionais e colegas de 
todas as especialidades, a cerca dos problemas vigentes no cotidiano do 
cuidado.  

 Possibilitar a prestação de um cuidado abrangente e de qualidade para o 
paciente.  

 Possibilitar um importante avanço na batalha para maior autonomia profissional.  

 Desmistificar a ideia de que a prática de enfermagem é baseada apenas a 
equipe de enfermagem.  

 
OS BENEFÍCIOS DA SAE  
 

 Implicações para a profissão: demonstra de modo concreto, o alcance da 
atividade de enfermagem garantindo uma base de dados á instituição com 
relação aos aspectos: assistenciais, gerenciais, financeiros e jurídico-legais.  

 Implicação para o cliente: beneficia o cliente-família-comunidade, garantindo 
um levantamento completo de suas necessidades reais e potenciais.  

 Implicação para a enfermeira: aumenta a satisfação profissional e acentua o 
aperfeiçoamento profissional, enfatizando o trabalho da enfermeira e sua 
equipe.  

 

 
Veja este vídeo com encenações sobre a SAE e a 
MÁRCIA SALVIANO  

(Enfermeira do Hospital das Clínicas da UFMG) 
 

(CLIQUE NA IMAGEM) 
 

 
 
 

 

http://www.efivest.com/
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INVESTIGAÇÃO  

 
ETAPAS DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 
A etapa de investigação trata da coleta de dados e exame físico.  
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a) Exame Físico  
- Dados objetivos: o que é observável.  

- Dados subjetivos: o que a pessoa afirma.  

 

ATENÇÃO!  

O exame físico estabelece julgamentos clínicos adequados. 
 
Etapas do Exame Físico:  

I. Inspeção  
 
A INSPEÇÃO consiste no processo de observação. Um exame visual das partes do 
corpo;  
 
Inspeção estática do tórax: A inspeção estática consiste na observação do tórax sem 
considerar os movimentos respiratórios observando-se:  

a) Pele e suas alterações;  
b) Presença de cicatrizes, especialmente de toracotomia, drenagem torácica;  
c) Presença e localização de fístulas;  

d) Sistema venoso visível normalmente e circulação venosa colateral;  
e) Presença de edema;  
f) Presença de atrofias musculares;  
g) Alterações ósseas e articulares. 

 
II. A PALPAÇÃO envolve o uso do sentido do tato: avalia-se resistência, 
elasticidade, aspereza, textura e mobilidade; 
 

 
  
III- PERCUSSÃO é bater no corpo com as pontas dos dedos para demarcar. 
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São seis os sons básicos da percussão:  
 

a) Timpânico: como um tambor (víscera vazia)  
b) Ressonante: oco (pulmão normal) 
c) Hiper-ressonante: pulmão enfisematoso;  
d) Maciço: sólido ( fígado)  

e) Submaciço (víscera oca com presença de líquido);  
f) Som claro: músculo  
 
PERCUSSÃO DO TÓRAX: produzir vibrações na parede torácica. 
 
A percussão também é um procedimento comparativo: examinam-se os 2 
hemitórax do ápice para base, nas faces posterior, lateral e anterior. À percussão 

do tórax o arcabouço ósseo + partes moles (tecido pulmonar, musculatura, 
subcutâneo e pele) + ar contido dentro dos pulmões produzem um som chamado 
claro pulmonar ou simplesmente normal. 

                             
 
O fígado estende-se do 5º espaço intercostal até os limites do rebordo costal.  A 

percussão do fígado determina seus limites e avalia seu tamanho. Para um exame 
sistematizado do abdômen utilizam-se técnicas instrumentais, obedecendo à 
sequência: inspeção, ausculta, percussão e palpação. 
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TÉCNICAS INSTRUMENTAIS PARA  

EXAME SISTEMATIZADO DO ABDÔMEN 

 
 

 
 

HEPATIMETRIA: consiste em medir a distância entre limite superior e o limite 
inferior do fígado na linha hemiclavicular. Realizada com fita métrica. 

 
IV- AUSCULTA´- é a audição dos sons produzidos pelo corpo. 
 

 
                          

Classificação dos ruídos respiratórios  
A ausculta, os sons pulmonares normais são denominados Murmúrio Vesicular. Os 
sons pulmonares anormais, também conhecidos como Sons Patológicos ou 
Adventícios, podem ser:  
a) Roncos (secreção solta em uma área de grosso calibre);  
b) Sibilos (sons mais agudos comuns em pacientes com asma);  

c) Estertores/Creptações (são tipos ruídos ásperos e secreções retidas);  
d) Estridor (som tipo gargarejo em obstrução de vias aéreas).  

INSPEÇÃO AUSCULTA PERCUSSÃO PALPAÇÃO 
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 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM  

 
 
O profissional médico diagnostica a doença, e o enfermeiro diagnostica os riscos, as 
manifestações das doenças, bem como as necessidades dos indivíduos. Um 

diagnóstico de enfermagem aborda a resposta humana aos problemas de saúde 
atuais ou potenciais.  
 
Um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre a resposta do 
indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas de saúde reais ou potenciais. 
Ele proporciona a base para a seleção das intervenções de enfermagem.  
 

As hipóteses diagnósticas são analisadas ao longo do processo de coleta de dados e 
utilizando-se um guia formal de coleta para geração dos dados necessários aos 
diagnósticos.  
 

Quando as hipóteses diagnósticas são descartadas, deve-se fazer uma busca 
focalizada de indícios adicionais. Quando o paciente não é cooperativo, os 
diagnósticos podem ser validados com familiares ou outros profissionais da saúde.  

 

TIPOS DE DIAGNÓSTICOS  
DE ENFERMAGEM:  
 
a) DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM REAL (contém características definidoras): 
descrevem respostas humanas que existem de fato.  
 
b) DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DE RISCO: descrevem respostas humanas 
que podem desenvolver-se em um indivíduo, família ou comunidade vulneráveis. Não 
contém características definidoras.  

 
c) DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DE BEM-ESTAR: descreve respostas 
humanas a nível de bem-estar.  

 
d) DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DE PROMOÇÃO À SAÚDE: é o julgamento 
clínico de motivação e de desejo de um indivíduo, família ou comunidade, de 

aumentar o bem-estar e concretizar o potencial de saúde humana.  
 

COMPONENTES ESTRUTURAIS DOS  
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM:  
 
a) ENUNCIADO DIAGNÓSTICO.  
Ex: Integridade tissular prejudicada;  
 
b) FATORES RELACIONADOS: constituem a etiologia do problema.  
Ex: Integridade tissular prejudicada relacionada a imobilização física e circulação 

alterada;  
 

c) CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS: sinais, sintomas, manifestações clínicas, 
evidências que levaram o profissional a concluir que o problema existe.  
Ex: Integridade tissular prejudicada evidenciada por ferida na região trocantérica.  
 
d) FATORES DE RISCO: fatores ambientais, elementos fisiológicos, psicológicos, 

genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou 
comunidade.  
 

ATENÇÃO!  
O Diagnóstico de Enfermagem significa o julgamento clínico do enfermeiro, pois há uma 
análise deste profissional na elaboração e formulação destes diagnósticos. Esta análise é 
decorrente da capacidade profissional e dos conhecimentos científicos do enfermeiro, 
levando-se em consideração que os Diagnósticos de Enfermagem não se limitam ao nome da 
doença de base, mas aos sinais e sintomas desta doença, e às necessidades físicas e 
emocionais do paciente. 
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PLANEJAMENTO DA  

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  
 
O Planejamento inicia-se pela priorização dos diagnósticos de enfermagem.  

Resultados esperados e NIC  
 
a) Resultados esperados:  
 
É um componente essencial na fase do Planejamento. Representam condições 
favoráveis que possam ser alcançadas por meio de ações prescritas e realizadas 
pela enfermagem. Devem apresentar um limite de tempo. 

 
Exemplos:  
- DE: Dor aguda relacionada à inflamação do apêndice.  
- RE: O paciente apresentará diminuição da intensidade da dor em até 1 hora.  
- DE: Déficit no autocuidado para banho.  

- RE: O paciente irá adquirir capacidade de cuidar de si mesmo e de sua higiene 

corporal em até 30 dias.  
 
b) NIC:  
 
Significa a classificação das intervenções de enfermagem. Tem o objetivo de 
padronizar a linguagem usada pelos enfermeiros na descrição dos cuidados que 
eles realizam com os pacientes 

 
- Seguem alguns exemplos:  

 Domínio Fisiológico complexo  
 Classe: Termorregulação  

 
• Intervenções:  

 3740-  Tratamento da febre . 

 3780- Tratamentos da exposição ao calor. 
 3800- Tratamento da Hipotermia. 

 
Aplicação:  
Intervenção: 3740 – Tratamentos da febre  
Definição: controle de paciente com hipertermia causada por fatores não 

ambientais  
 
Atividades:  

 Monitorar a perda insensível de líquidos;  
 Monitorar a coloração e a temperatura da pele;  
 Estimular maior ingestão VO de líquidos;  
 Monitorar atividade relacionada com convulsão  

 

O  NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) trata-se de um 

sistema criado e adotado por enfermeiras americanas, que tem como objetivo 
desenvolver uma classificação que padronize diagnósticos para ser usado por 
profissionais de enfermagem. Ao contrário do CID (Código Internacional de 

Doenças) que procura descrever uma doença em si, o NANDA se preocupa em 

descrever a reação do paciente diante da doença.  
 
NIC está relacionada com a etapa de Planejamento de Enfermagem, onde são 
elaboradas e classificadas as intervenções de enfermagem que deverão ser 
executadas na fase de implementação.  
 
NOC corresponde à fase de Avaliação do PE, pois a NOC é a classificação dos 

resultados, ou seja, após a execução dos procedimentos de enfermagem o paciente 
é avaliado quanto a sua reação a esses procedimentos, ou seja, se o paciente está 
reagindo bem ou não ao tratamento. 
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IMPLEMENTAÇÃO  

 
 
Trata da realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 
Planejamento de Enfermagem.  

 
PRESCRIÇÕES DE ENFERMAGEM: Configuram o roteiro diário (aprazado) que 
coordena as ações da equipe de enfermagem junto aos clientes. Corresponde à 
dinamização do plano assistencial. Deve-se enumerar as ações, utilizar o verbo no 
infinitivo e haver o aprazamento. Devem existir numa folha exclusiva ou usa-se a 
própria folha de prescrição médica da instituição. Traduzem a ação correspondente 
ao nível de dependência de enfermagem. Desta forma, utiliza-se alguns verbos de 

acordo com as ações de ajudar e fazer; orientação; supervisão; e encaminhamento.  
 
Exemplos:  
Fazer: aplicar, banhar, executar, administrar, lubrificar, pesar, mudar.  

Ajuda: acompanhar, auxiliar, facilitar, fornecer, permitir, ajudar.  
Supervisão: observar, controlar, avaliar, inspecionar, supervisionar.  
Encaminhamento: encaminhar, levar, conduzir, dirigir.  

A prescrição deve ser concisa, clara e específica. Sempre checada quando realizada.  
 
Anota-se observações dos cuidados prestados e não prestados.  
 
EXEMPLIFICAÇÃO DE PRESCRIÇÕES DE ENFERMAGEM :  
1. Aferir sinais vitais 6/6h – 1218 24 06.  

2. Orientar quanto à necessidade de movimentação ativa no leito – Nas 24 horas.  
3. Supervisionar as eliminações vesico- intestinais quanto a quantidade e aspecto - 
nas 24 horas.  
4. Elevar à cabeceira a 30º- nas 24 horas. 
 
 

ATENÇÃO!  
Após a formulação dos diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro terá subsídios 
para iniciar a terceira etapa do PE que corresponde á fase de Planejamento de 
Enfermagem, onde são levantados os procedimentos de enfermagem de acordo 
com os diagnósticos. Após a fase de planejamento (organização de ideias e 
ações) o enfermeiro terá condições de desenvolver a fase de implementação 
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AVALIAÇÃO  

 
 
A avaliação da assistência consiste na ação de acompanhar as respostas do 

paciente aos cuidados prescritos e implementados, por meio de anotações no 
prontuário ou nos locais próprios, da observação, da observação direta da resposta 
do paciente à terapia proposta, bem como do relato do paciente.  
 

NOC: CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENFERMAGEM.  
 

 Nela, constam listagens de resultados de enfermagem para cada 
diagnóstico da NANDA. Tem o propósito de verificar as mudanças apresentadas por 
eles após as intervenções de enfermagem.  
 

 Tais resultados mostram as respostas dos pacientes às condutas realizadas.  
 

 Na NOC, os resultados não são anunciados como metas, objetivos ou 
resultados esperados. 
 

 Sua utilização permite que identifiquem piora, melhora ou manutenção da 
condição avaliada.  
 

  Na NOC, os resultados não são anunciados como metas, objetivos ou 
resultados esperados.  
 
Escalas de medidas primárias da NOC (avaliação dos indicadores de forma global):  
a) Gravemente comprometido a não comprometido;  
b) Desvio grave dos parâmetros normais a sem desvios dos parâmetros normais;  
c) Não adequado a completamente adequado; 

d) Acima de 10 a nenhum;  
e) Nenhum a extenso;  
f) Nunca positivo a constantemente positivo;  

g) Muito fraco a muito forte;  
h) Nunca demonstrado a constantemente demonstrado;  
i) Grave a nenhum;  
j) Insuficiente a excelente;  

k) Nada satisfeito a completamente satisfeito. 
 
Exemplo: Capacidade dos sistemas nervoso periférico e central para receber, 
processar e respondera estímulos internos e externos.  
 
Estado Neurológico (graduação): Gravemente comprometido; Muito comprometido; 

Moderadamente Comprometido; Levemente comprometido; Não comprometido.  
 
Indicadores:  
a) Consciência: 1 2 3 4 5  
b) PIC: 1 2 3 4 5  
c) Tamanho Pupilar 1 2 3 4 5  
 

Graduação-alvo do resultado: manter tamanho pupilar em 5.  Aumentar demais 
escores para 5. 
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FORTALEZA APROVA LEI QUE EXIGE 

EQUIPE DE ENFERMAGEM NAS 

FARMÁCIAS QUE APLICAM VACINAS  
 

Com a aprovação Fortaleza se torna a primeira capital brasileira a ter lei 

específica com essa prerrogativa da Enfermagem  

 

 

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou hoje (05/04) o Projeto de Lei 039/2018, de 

autoria do vereador Márcio Cruz (PSD), que dispõe sobre a obrigatoriedade da equipe 
de enfermagem nas farmácias e drogarias que prestam serviço de vacinação na 
capital cearense. A lei municipal, criada a partir da mobilização do Conselho Regional 
de Enfermagem do Ceará (Coren-CE), visa assegurar as prerrogativas da 
Enfermagem com base no Decreto 94.406/87, que regulamenta a lei do exercício da 

profissão, e vai de encontro à defesa da categoria diante do RDC 197/2017, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que autoriza farmácias a 
comercializarem vacinas sem a presença dos profissionais da enfermagem. 

A legislação proposta pelo Coren-CE leva em conta, ainda, o Manual de Normas e 
Procedimentos para Vacinação, do Ministério da Saúde. O texto normativo afirma que 
as atividades da sala de vacinação são desenvolvidas pela equipe de enfermagem 
treinada e capacitada para os procedimentos de manuseio, conservação, preparo e 
administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação. 

Presidente do Coren-CE Ana Paula Brandão celebra a conquista e informa que o 
órgão cearense pretende levar a proposta de Lei para as demais cidades do Estado. 
“É necessário que, quanto Conselho, nós possamos fiscalizar a aplicabilidade das 

normas referentes ao exercício da profissão, portanto, não iremos medir esforços em 
mobilizar os Legislativos para que criem suas leis em cada um dos municípios”, 
assegurou a presidente. 

A expectativa é que, ao entrar em vigor, a medida beneficie pacientes que deverão 
ser esclarecidos sobre os riscos que correm ao buscarem a aplicação de 
imunobiológicos sem a presença dos profissionais da enfermagem. “É importante 
esclarecermos que as farmácias continuarão habilitadas para aplicação de 
medicamentos injetáveis. Porém, aquelas que desejarem comercializar vacinas 
imunobiológicas deverão, obrigatoriamente, contar com a equipe composta por 
auxiliar ou técnico em Enfermagem e enfermeiro”, esclarece Ana Paula Brandão. 

A lei 039/2018 segue agora para a sanção do prefeito Roberto Cláudio (PDT). 

http://www.coren-ce.org.br/?p=15457 
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ESTÁ ROLANDO NO FACEBOOK! 
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UM, DOIS, TRÊS, TESTANDO!! 

 

 
 

01. CESPE - Secretaria de Estado da Saúde  
Especialista em Gestão - 2011  
Julgue os itens subsecutivos, relativos à sistematização da assistência de 
enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem consiste na 
organização e na execução do processo de enfermagem sendo uma atividade 
privativa do enfermeiro em todas as suas etapas. Justifique sua resposta. 

C) Certo E) Errado  
 
02. EBSERH - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora 
- HU-UFJF - Banca: AOCP - Ano: 2015 

Preencha a lacuna e assinale  a alternativa correta. A Sistematização da Assistência 
de Enfermagem-SAE-sendo privativo ---------------------------------- utiliza método e 

estratégia do trabalho científico para identificação das situações saúde/saúde. 
a) Médico 
b) Auxiliar de Enfermagem 
c) Enfermeiro 
d) Técnico de Enfermagem 
e) Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 
 

03. EBSERH- Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora - 
HU-UFJF - Banca: AOCP - Ano: 2015. 
O Processo de Enfermagem organiza se em cinco etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes. Qual destas etapas consiste em um processo 
deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 
variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família 
ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo 

saúde e doença? 

a) Planejamento da assistência 
b) Diagnóstico de enfermagem 
c) Prescrição de enfermagem 
d) Coleta de dados de enfermagem 
e) Implementação da assistência 

 
04. CESPE - Prefeitura de Boa Vista  - Área Enfermagem-2016 
A interação entre paciente e enfermeiro deve ocorrer no contexto do processo de 
enfermagem, para que sejam garantidas a individualização do cuidado, a 
maximização de recursos, a satisfação do paciente e o crescimento profissional do 
enfermeiro. Acerca das etapas do processo de enfermagem, julgue os itens a seguir.  
A avaliação somente pode ocorrer no momento final do processo de enfermagem, 

uma vez que é nesse momento que se pode realizar a comparação entre os 
resultados esperados e o estado de saúde do paciente.  
C) Certo  E) Errado  
 

05. CESPE - Secretaria de Estado da Saúde - Especialista em Gestão  - 2011  
Julgue os itens subsecutivos, relativos à sistematização da assistência de 
enfermagem.  

A taxonomia da prática de enfermagem — elaborada para harmonizar as diferentes 
denominações existentes de NANDA, NIC e NOC — associa os diagnósticos de 
enfermagem, as intervenções previstas e os resultados.  
C) Certo  E) Errado  
 
06. CONSULPLAN - Prefeitura de Cantagalo  – 2014  

No processo de enfermagem, a realização das ações ou intervenções que foram 
determinadas acontece na fase do(a)  
A) avaliação.  
B) diagnóstico.  
C) planejamento.  
D) implementação.  
E) coleta de dados.  
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07. IADES - EBSERH/ HUOL - UFRN  - 2014  
O diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa no processo de enfermagem. 
Acerca desse tema, é correto afirmar que o diagnóstico de enfermagem é composto 

por:  
A) título, característica definidora e fatores relacionados.  
B) introdução, desenvolvimento e conclusão.  
C) problema, causa e consequência.  

D) agente causador, patogenia e tratamento.  
E) etiologia, patogenia e farmacologia.  
 
08. RUFFO - Prefeitura de Perobal - PR  - 2015  
Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de 
Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, 

cabendo-lhe, privativamente:  
A) Histórico e diagnóstico de enfermagem.  
B) Prescrição das ações e implementação.  
C) Plano de cuidados e planejamento.  
D) Diagnóstico de enfermagem e prescrição das ações.  
 

09. UNIUV - Prefeitura de Jaguariaíva - PR - Enfermeiro – 2015  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE possibilita guiar as ações de 
enfermagem, a fim de atender, de forma mais qualificada, às necessidades dos 
pacientes-família-comunidade. Assim, o processo de enfermagem é composto por 
fases, com peculiaridades em relação ao cuidado. A fase de planejamento consiste 
em _______________. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:  
A) Definir objetivos, fazer o levantamento de dados e tomar as decisões para o 
cuidado qualificado;  

B) Estabelecer as prioridades, definir os objetivos e ações de enfermagem a serem 
executadas;  
C) Definir as ações de enfermagem a serem executadas, levantar os dados e 
avaliar a assistência prestada;  
D) Fazer o diagnóstico do problema de saúde, prever os resultados e avaliar o 
cuidado;  

E) Levantar os dados, definir objetivos e realizar as técnicas de enfermagem.  
 

10. CESPE - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito 
Federal  - Área Enfermagem 2014  
Ao longo dos anos, a enfermagem passou por mudanças dinâmicas no âmbito de 
sua prática, passando de um exercício intuitivo e empírico para a assistência 
planejada e embasada em conhecimentos científicos e concepções teóricas e 

práticas, que fizeram da enfermagem uma ciência. A esse respeito, julgue os itens 
a seguir.  
Nas fases finais do processo de enfermagem de avaliação e evolução, são exigidas 
as seguintes competências: observação, investigação e raciocínio clínico, em que 
são realizados a entrevista e o exame clínico de enfermagem.  
C) Certo  E) Errado  
 

11. UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - 2013  
O processo de enfermagem descreve como os enfermeiros organizam o 
atendimento de indivíduos, famílias, grupos e comunidades. Hoje, o processo de 
enfermagem é descrito como um processo dinâmico. Segundo as definições e 

classificações do Diagnóstico de Enfermagem “NANDA”, a sistematização é dividida 
em partes. Assinale a alternativa correta quanto ao número e sequência destas 

partes.  
A) coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.  
B) histórico de enfermagem, anamnese, planejamento, plano assistencial, plano de 
cuidados e evolução.  
C) coleta de dados, diagnóstico, plano de cuidados, avaliação e evolução.  
D) histórico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação.  
E) planejar, agir, checar e avaliar. 

 
12. CESPE - Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
Área Enfermagem -2015. 
O enfermeiro, durante a aplicação do processo de enfermagem ao paciente, deve 
proceder à coleta de dados a partir da realização de entrevista e exame físico, os 
quais dão suporte para a etapa imediatamente subsequente — a de implementação 
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—, em que as ações de enfermagem devem ser instituídas a fim de se garantir a 
recuperação adequada do paciente. 

C) Certo            E) Errado  

 
13. CONSULPLAN - Associação para Valorização  de Pessoas  
com Deficiência - AVAPE  - 2013  
Dentro do processo de enfermagem, as Taxonomias NANDA, NIC e NOC, 
respectivamente, auxiliam na elaboração e  classificação dos(as)  
A) diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem.  

B) intervenções, diagnósticos e resultados de enfermagem.  
C) resultados, intervenções e diagnósticos de enfermagem.  
D) diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem.  
E) intervenções, resultados e diagnósticos de enfermagem.  
 
14. CESGRANRIO - Petrobras -2016  
O Processo  de Enfermagem que tem o objetivo de resolver  os problemas e as 

necessidades dos trabalha dores, engloba várias etapas dos cuidados de  
enfermagem. Em qual etapa desse processo ocorre a coleta sistemática de dados 
para determinação do estado de saúde, identificando problemas reais ou potenciais?  

A) Investigação  
B) Diagnóstico 
C) Planejamento 

D) Implementação 
E) Avaliação  
  
15. AOCP - EBSERH/MEAC e HUWC-UFC  – 2014  
Conforme a resolução do COFEN 358/2009, o Processo de Enfermagem organiza-se 
em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes que são:  
A) histórico de enfermagem, diagnóstico médico, planejamento de enfermagem, 

incorporação e avaliação de enfermagem.  
B) histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, incorporação e consolidação de enfermagem.  
C) histórico de enfermagem, diagnóstico médico, planejamento médico de 
enfermagem, implementação e avaliação médica.  
D) histórico de enfermagem, diagnóstico médico, planejamento de enfermagem e 

avaliação de enfermagem.  

E) histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.  
 
16. EBSERH/ HC-UFPE - Banca: IDECAN - Ano: 2014  
Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, 
domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de saúde de 

enfermagem, de acordo com o COFEN, corresponde ao usualmente denominado, 
nesses ambientes, como: 
a) Consulta de enfermagem 
b) Anamnese de enfermagem 
c) Atenção primária de enfermagem 
d) Cuidados básicos de enfermagem 
e) Cuidados mínimos sem enfermagem. 

 
17. EBSERH/ HUPAA-UFAL - Banca: IDECAN - Ano: 2014  
Qual atividade de enfermagem faz parte da etapa do Planejamento do processo 

enfermagem? 
a) Estabelecer os resultados esperados 
b) Coordenar as atividades da equipe de enfermagem 
c) Entrevistar a família ou outras pessoas significativas para o paciente 

d) Identificar as alterações que precisam ser feitas nas prescrições de 
enfermagem 
e) Identificar os membros da equipe de saúde com os quais é essencial a 
colaboração. 
 
18. EBSERH - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro - HC-UFTM - Banca: IADES - Ano: 2014. 
O processo de enfermagem é um método para organização e prestação do cuidado 
na área. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
a) As intervenções da NIC estão relacionadas aos diagnósticos de enfermagem e 
prontamente constroem resultados dispostos em ordem alfabética. 
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b) Nursing Outcomes Classification (NOC) denomina e descreve as 
intervenções que os enfermeiros executam. 
c) O diagnóstico de enfermagem é definido pelo NANDA como julgamento 

clínico sobre as respostas individuais, familiares ou comunitárias aos atuais ou 
potenciais problemas de saúde. 
d) Horta(1979) fundamentou a teoria da enfermagem transcultural. 
e) NANDA refere-se os diagnósticos de enfermagem fundamentados em 

diagnósticos médicos. 
 
19. Órgão: EBSERH - HUB - Hospital Universitário de Brasília  
Banca: IBFC - Ano: 2015.  
De acordo com a Resolução do COFEN nº 358/2009, o Processo de Enfermagem, 
quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, 

domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, corresponde ao que 
usualmente é denominado de:  
a) Assistência de enfermagem 
b) Assistência ambulatorial 
c) Consulta de enfermagem 
d) Prescrição de enfermagem. 

 

20. Órgão: Prefeitura de Brumadinho/MG  
Banca: Gestão de Concursos - Ano: 2016. 
A Sistematização da Assistência de Enfermagem, organiza-se em etapas inter-
relacionadas, interdependentes e recorrentes. Numere a COLUNA II de acordo com 
a COLUNA I.   
COLUNA I  
1. Coleta de dados.  

2. Diagnóstico de enfermagem.  
3. Planejamento de enfermagem.  
4. Implementação.  
5. Avaliação de enfermagem.  
 
COLUNA II  

( ) Processo deliberado, sistemático e contínuo, que tem, entre outras finalidades, a 
obtenção de informações e respostas em um dado momento do processo saúde e 

doença.  
( ) Processo sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana.  
( ) Determinação dos resultados que se espera alcançar.  
( ) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira 

etapa, que culmina com a tomada de decisão.  
( ) Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento 
de enfermagem.  
a) 3 4 5 2 1 
b) 1 5 3 2 4 
c) 4 2 3 1 5 
d) 2 1 3 4 5 
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