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SISTEMATIZAÇÃO

Conjunto de ações

Sequência de passos

Conjunto de elementos



Quando empregar a sistematização?

Situação problema Alcance de bons 

resultados
Solução



Sistematização da Assistência de Enfermagem

- Plano de Cuidados

- Protocolos

- Padronização de Procedimentos

- Processo de Enfermagem

Obtenção de informações sobre o estado de saúde;

Identificação das condições que precisam de 

intervenções;

Estabelecimento de metas e ações;

Execução das ações;

Avaliação do alcance das metas.



Processo de Enfermagem

Obtenção de informações sobre o estado de saúde

Identificação das condições que precisam de intervenções

Estabelecimento de metas e ações

Execução das ações

Avaliação do alcance das metas

COLETA DE DADOS

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM

PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM

AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

DE ENFERMAGEM



Exemplo popular de um “processo”



... Mas, e na ENFERMAGEM?



Processo de Enfermagem

- Resolução COFEN 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, e dá outras providências”.

- Resolução COFEN 429/2012:

“Dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros

documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte - tradicional ou

eletrônico”.



PROCESSO DE ENFERMAGEM

Método que permite colocar em prática todo o conhecimento do enfermeiro

TEORIAS DE ENFERMAGEM

Geração do conhecimento de enfermagem para uso na sua prática



Funções do profissional

Fundamentação Operacionalização

Pilares do PROCESSO DE ENFERMAGEM 

PROCESSO DE ENFERMAGEM DEVE SE FUNDAMENTAR EM UMA TEORIA



Direcionar e compreender o domínio da Enfermagem

Relacionar

conceitos

Ordenar

conhecimento

Descrever /

explicar

fenômenos

Predizer

fenômenos

Funções de uma TEORIA DE ENFERMAGEM



Teorias de Enfermagem

Teoria Ambientalista (Florence Nightingale)

Teoria Interpessoal (Hildegard Peplau)

Teoria do Autocuidado (Dorothea Orem)

Teoria da Adaptação (Callista Roy)

Teoria das Necessidades Humanas Básicas (Wanda Horta)

Teoria dos Padrões Funcionais de Saúde (Marjory Gordon)





Teoria Ambientalista

Florence Nightingale, 1860.

Modelo inicial para a Enfermagem.

FOCO AÇÃO DO ENFERMEIRO

Facilitar os processos reparativos do corpo por 

meio da manipulação do ambiente do 

paciente

O enfermeiro manipula o ambiente para

incluir nutrição, higiene, luz, ar fresco, 

aquecimento, conforto e socialização.



Teoria Ambientalista (Florence Nightingale)



Teoria Interpessoal

Hildegard Peplau, 1952.

Relação enfermeiro-paciente.

FOCO AÇÃO DO ENFERMEIRO

Desenvolver a interação entre enfermeiro e 

paciente.

O enfermeiro busca a interação e o vínculo

com o paciente.



Teoria Interpessoal (Hildegard Peplau)



Teoria do Autocuidado

Dorothea Orem, 1971.

Necessidades de autocuidado (cuidado é necessário quando o paciente é incapaz 

de “dar conta” de suas necessidades).

FOCO AÇÃO DO ENFERMEIRO

Cuidar e ajudar o paciente a atingir o 

autocuidado total.

O enfermeiro ajuda o paciente a realizar o 

autocuidado e gerenciar seus problemas de 

saúde.



Teoria do Autocuidado (Dorothea Orem)



Teoria da Adaptação

Callista Roy, 1974.

Paciente como um sistema adaptativo.

FOCO AÇÃO DO ENFERMEIRO

Identificar os tipos de demandas exigidas pelo 

paciente, avaliar a adaptação às exigências e 

ajudar o paciente a adaptar-se.

O enfermeiro ajuda o paciente a se adaptar as 

mudanças nas necessidades fisiológicas, no 

autoconceito, no desempenho de papéis e nas 

relações durante a saúde e a doença.



Teoria da Adaptação (Callista Roy)



Teoria da Adaptação (Callista Roy)



Teoria das Necessidades Humanas Básicas

Wanda Horta, 1970.

Abraham Maslow: pirâmide das hierarquias das necessidades.

FOCO AÇÃO DO ENFERMEIRO

Promover o alcance das necessidades

humanas básicas do paciente.

O enfermeiro busca satisfazer as necessidades 

humanas básicas do paciente (as necessidades de 

nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das 

necessidades de nível mais alto).



Teoria da Necessidades Humanas Básicas (Wanda Horta)



Wanda Horta

(1970)

Divulgação das 
bases teóricas de 
enfermagem no 

BRASIL

Publicação do 
livro “Processo de 

Enfermagem”

(Horta, 1970)

Teoria da Necessidades Humanas Básicas (Wanda Horta)



Teoria dos Padrões Funcionais de Saúde

Marjory Gordon, 1982.

11 categorias: padrões funcionais de saúde.

FOCO AÇÃO DO ENFERMEIRO

Promover o alcance dos padrões funcionais 

de saúde do paciente.

O enfermeiro busca satisfazer os padrões 

funcionais de saúde do paciente.



1. Percepção e Controle de Saúde, caracterizado pelo relato e condutas do indivíduo acerca de sua

própria saúde.

2. Metabólico-Nutricional, relacionado à alimentação, ingestão hídrica, ganho e perda de peso.

3. Eliminação, que compreende a função excretora do organismo.

4. Atividade e Exercício, direcionado à capacidade de desenvolver atividades diárias, de lazer e

recreação.

5. Sono e Repouso, relacionado ao relaxamento e descanso.

6. Cognitivo-Perceptivo, que se destina à memória, pensamento e linguagem.

7. Autopercepção e Autoconceito, caracterizado pela percepção do indivíduo sobre ele mesmo.

8. Desempenho de Papéis e Relacionamento, que descreve o envolvimento e as interações sociais.

9. Sexualidade-Reprodução, relacionado à satisfação ou insatisfação com questões sexuais e

reprodutivas.

10. Resposta e Tolerância ao Estresse, compreendido como a capacidade do indivíduo conduzir suas

respostas e buscar fontes de apoio frente ao estresse.

11.Valores e Crenças, que pontua os princípios, concepções e aquilo em que é depositado confiança e

fé.

Padrões Funcionais de Saúde (Gordon, 1982)





PROCESSO DE ENFERMAGEM

Método que permite colocar em prática todo o conhecimento do enfermeiro

TEORIAS DE ENFERMAGEM

Geração do conhecimento de enfermagem para uso na sua prática



Processo de Enfermagem

Obtenção de informações sobre o estado de saúde

Identificação das condições que precisam de intervenções

Estabelecimento de metas e ações

Execução das ações

Avaliação do alcance das metas

COLETA DE DADOS

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM

PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM

AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

DE ENFERMAGEM



OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES

Verbal Não VerbalComunicação

COLETA DE DADOS

1ª Etapa do Processo de Enfermagem



 Paciente;

Acompanhante/Familiar(es);

 Registros médicos, de enfermagem e de outros profissionais;

 Prontuário;

 Resultados de testes e exames.

Quais as FONTES DE DADOS?

1ª Etapa do Processo de Enfermagem – COLETA DE DADOS



1ª: Preparo para a atividade:

-Informações sobre o procedimento.

-Iluminação.

-Conforto e proteção do paciente.

-Instrumentos/ equipamentos a serem utilizados para coletar os dados.

2ª: Obtenção dos dados: 

- Anamnese/histórico de saúde. 

- Exame físico.

1ª Etapa do Processo de Enfermagem – COLETA DE DADOS

INTERAÇÃO

OBSERVAÇÃO/ MENSURAÇÃO



DADOS RELATADOS DADOS OBTIDOS

SINAIS 

INTERAÇÃO OBSERVAÇÃO MENSURAÇÃO

SINTOMAS 

ANAMNESE EXAME FÍSICO

1ª Etapa do Processo de Enfermagem – COLETA DE DADOS



TEORIA DE ENFERMAGEM?

1ª Etapa do Processo de Enfermagem – COLETA DE DADOS



TEORIA DE ENFERMAGEM?

1ª Etapa do Processo de Enfermagem – COLETA DE DADOS
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Processo de Enfermagem

Obtenção de informações sobre o estado de saúde

Identificação das condições que precisam de intervenções

Estabelecimento de metas e ações

Execução das ações

Avaliação do alcance das metas

COLETA DE DADOS

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM

PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM

AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

DE ENFERMAGEM



COLETA DE 

DADOS

Conceber: Reconhecer pistas/evidências sobre a situação que está investigando

Julgar: Conseguir diferenciar uma situação de outra similar ou parecida

Raciocinar: Concluir o seu pensamento

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM

Raciocínio clínico

(diagnóstico)



DOENÇAS E PROBLEMAS 

RELACIONADOS À SAÚDE

JULGAMENTO CLÍNICO DAS 

RESPOSTAS ÀS

DOENÇAS E PROBLEMAS 

RELACIONADOS À SAÚDE 

2ª Etapa do Processo de Enfermagem – DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM



TEORIA DOS PADRÕES 

FUNCIONAIS DE SAÚDE

MARJORY GORDON 

(1982)

2ª Etapa do Processo de Enfermagem – DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM



NANDA-I

DOMINIO 1 DOMINIO 2

CLASSE 

3

DE1

DE2

DE3

DE4

DE5

VERSÃO ATUAL 

(2018-2020)

• 13 DOMINIOS

• 47 CLASSES

• 244 DEs

2ª Etapa do Processo de Enfermagem – DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM



CLASSES

DOMÍNIOS

2ª Etapa do Processo de Enfermagem – DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM



Diagnóstico de Enfermagem

“[...] JULGAMENTO CLÍNICO DAS RESPOSTAS do indivíduo, da família ou da 

comunidade aos processos vitais ou aos problemas de saúde atuais ou potenciais, os 

quais fornecem a base para a seleção das intervenções de enfermagem, para atingir 

resultados, pelos quais o enfermeiro é responsável.”

(NANDA-I, 2018) 



• ATUAL/REAL – julgamento clínico a respeito de uma resposta humana indesejável a
uma condição de saúde/processo de vida que existe em um indivíduo, família, grupo ou
comunidade

• DE RISCO – Julgamento clínico a respeito da suscetibilidade de um indivíduo, família,
grupo ou comunidade para o desenvolvimento de uma resposta humana indesejável a
condições de saúde/processos da vida

• PROMOÇÃO À SAUDE – Julgamento clínico a respeito da motivação e do desejo de
aumentar o bem-estar e alcançar o potencial humano de saúde

• SÍNDROME – Julgamento clínico relativo a um agrupamento de diagnósticos de
enfermagem que ocorrem juntos, sendo mais bem-tratados em conjunto e com
intervenções similares.

CLASSIFICAÇÃO dos Diagnóstico de Enfermagem

2ª Etapa do Processo de Enfermagem – DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM



Título do diagnóstico + Fatores relacionados + Características definidoras

(categoria ou rotulo ou nome)  (ou causa)  ( sinais ou sintomas ou evidências)

Título do diagnóstico +   Fatores de risco

Título do diagnóstico   +   Características Definidoras

Atual/real

Risco

Promoção 

a saúde

Título do diagnóstico +   Características Definidoras Síndrome

ESTRUTURA dos Diagnósticos de Enfermagem

2ª Etapa do Processo de Enfermagem – DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

*2018: POPULAÇOES EM RISCO/ CONDIÇÕES ASSOCIADAS



Título do diagnóstico + Fatores relacionados + Características definidoras

Estrutura do diagnóstico de enfermagem: ATUAL/ REAL

EXEMPLO: 

Integridade da pele prejudicada relacionada a pressão sobre saliência óssea 

manifestada/caracterizada/evidenciada por alteração na integridade da pele e 

vermelhidão.



Estrutura do diagnóstico de enfermagem: RISCO

Título do diagnóstico  +  Fatores de risco

EXEMPLO: 

Risco  de  hipotermia perioperatória relacionado a baixa 

temperatura ambiental.



Estrutura do diagnóstico de enfermagem: PROMOÇÃO À SAÚDE

Título do diagnóstico +   Características Definidoras

EXEMPLO: 

Disposição para controle da saúde melhorado 

manifestado/caracterizado/evidenciado por expressão de desejo de 

melhorar o controle de doenças.



Estrutura do diagnóstico de enfermagem: SÍNDROME

Título do diagnóstico +   Características Definidoras

EXEMPLO: 

Síndrome do idoso frágil manifestada/caracterizada/evidenciada 

por deambulação prejudicada (DE), déficit de autocuidado para 

banho (DE) e memória prejudicada (DE).





Como estabelecer um 
Diagnóstico de Enfermagem 

NANDA-I

?



1. A partir da coleta de dados, identificar as necessidades de saúde do 

individuo/família/comunidade.

2. Identificar o(s) domínio(s) em que as necessidades estão inseridas.

3. Identificar a(s) classe(s).

4. Escolher o(s) título(s) do(s) provável(is) DE(s). 

5. Ler o enunciado do(s) DE(s) e verificar se o mesmo reflete as necessidades 

de saúde do individuo/família/comunidade.

6. Confirmar o(s) DE(s), apontando as características definidoras/ fatores 

relacionados/ fatores de risco.

NANDA-I



Página 

155 

(ebook)



Página 

236 

(ebook)



Título do diagnóstico + Fatores relacionados + Características definidoras

Estrutura do diagnóstico de enfermagem: ATUAL/ REAL

EXEMPLO: 

Integridade da pele prejudicada relacionada a pressão sobre saliência óssea 

manifestada/caracterizada/evidenciada por alteração na integridade da pele e 

vermelhidão.





Estrutura do diagnóstico de enfermagem: RISCO

Título do diagnóstico  +  Fatores de risco

EXEMPLO: 

Risco  de  hipotermia perioperatória relacionado a baixa 

temperatura ambiental.





Estrutura do diagnóstico de enfermagem: PROMOÇÃO À SAÚDE

Título do diagnóstico +   Características Definidoras

EXEMPLO: 

Disposição para controle da saúde melhorado 

manifestado/caracterizado/evidenciado por expressão de desejo de 

melhorar o controle de doenças.





Estrutura do diagnóstico de enfermagem: SÍNDROME

Título do diagnóstico +   Características Definidoras

EXEMPLO: 

Síndrome do idoso frágil manifestada/caracterizada/evidenciada 

por deambulação prejudicada (DE), déficit de autocuidado para 

banho (DE) e memória prejudicada (DE).



(continua...)
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