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Organize o trabalho, otimize 
processos e colha bons resultados

PREFÁCIO_
           

A palavra Processo significa ação continuada, realização contínua e 
prolongada de alguma atividade; seguimento, curso, decurso; sequência 
contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que 
se reproduzem com certa regularidade; andamento, desenvolvimento, 
marcha. Já a palavra Enfermagem é a ciência do cuidado propriamente 
dita, é tudo o que as pessoas que exercem essa profissão fazem pela 
vida e pela saúde dos pacientes. 

O binômio entre esses dois termos, Processo+Enfermagem, é o fio 
condutor desta obra, que foi concebida por grandes profissionais e pro-
fessores, com base na análise das normas técnicas que regulamentam 
o assunto e ancorada em farta bibliografia sobre a matéria. Natural-
mente, é uma obra que nasce vocacionada a ser leitura indispensável 
e obrigatória para profissionais e estudantes que querem prestar bons 
serviços.  

O Processo de Enfermagem é o caminho para enfermeiras, enfer-
meiros, técnicas, técnicos, parteiras e auxiliares otimizarem a realiza-
ção do trabalho e alcançarem melhores resultados, com organização, 
profissionalismo e eficiência. Evidentemente, não é fácil passar por 
mudanças e implantar sistemas de trabalho. Contudo, em poucas se-
manas, já é possível sentir os efeitos positivos da organização, que se 
reflete em menos sobrecarga de trabalho para a equipe. 

Em uma profissão tão complexa como a nossa, é necessário cana-
lizar energia para o que realmente importa. Portanto, leia este livro, 
internalize seus ensinamentos e dê um salto de qualidade em sua car-
reira. Posso garantir que essa é a experiência que a obra proporciona.

Boa leitura!

Elissandro Noronha
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal   
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PASSO A PASSO PARA A 
IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO 
DE ENFERMAGEM NAS 
UNIDADES DE SAÚDE

APRESENTAÇÃO_
           

Este guia apresenta o passo a passo sistematizado para a implan-
tação do Processo de Enfermagem nas instituições de saúde públicas 
ou privadas contribuindo para a Resolução Cofen nº 358/2009 que dis-
põe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a im-
plementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá 
outras providências. No primeiro momento, há uma discussão sobre 
o conceito e aspectos gerais da metodologia assistencial e, em se-
guida, cada passo do processo é descrito de forma concisa e objeti-
va para melhor aproveitamento didático. Desta forma, apresentam-se 
11 passos, ou estratégias, que podem ser pensados e utilizados pelos 
gestores de enfermagem para iniciar o processo de implantação de 
um método assistencial privativo do enfermeiro com a participação da 
equipe de enfermagem e com a finalidade de qualificar e individuali-
zar o cuidado em ambientes assistenciais de saúde. Ao final do guia 
sugere-se um modelo de instrumento de coleta de dados conforme a 
teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta para a pri-
meira etapa do Processo de Enfermagem (Histórico de Enfermagem).

Descritores: Enfermagem; Processo de Enfermagem; Cuidados de En-
fermagem.
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PROCESSO DE ENFERMAGEM É 
O MÉTODO DA CIÊNCIA 
DO CUIDADO

INTRODUÇÃO_
           

Para iniciar este guia orientador, propõe-se definir o Processo de 
Enfermagem (PE) como método gerenciador do cuidado que permite 
organizar e planejar o trabalho da equipe de enfermagem nos vários 
ambientes de atuação em saúde e em diversos momentos do atendi-
mento e acompanhamento ao paciente1.

Parte-se do conceito dessa ferramenta para além da documentação 
dos dados relacionada às etapas do PE. Neste sentido, trata-se de um 
método de gerenciamento do cuidado que, ao ser implantado e imple-
mentado nas unidades de saúde, contribui para o processo de trabalho 
intelectual e autônomo do enfermeiro, ao mesmo tempo em que oferta 
cuidado seguro, planejado e organizado para o paciente.

Sendo assim, o PE é a sistematização e organização das ações in-
terrelacionadas da enfermagem, um importante método de trabalho 
que permite organizar e planejar o trabalho da enfermagem, que deve 
ser organizado em uma abordagem ética e humanizada, direcionado 
a resolução de problemas e com foco nas necessidades do paciente; 
também é considerado uma prática moderna e possui consequências 
diretas na área da educação e prática clínica1.

Para tanto, há estratégias que podem ser utilizadas pelos profissio-
nais e instituições de saúde para a implementação e consolidação des-
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se método na prática profissional. Dentre as estratégias, destacam-se 
a implementação e desenvolvimento de ações em educação perma-
nente, informatização da assistência e apoio das instituições de ensino 
superior2.

Outra definição1  apresenta o PE como um método sistemático que 
utiliza o raciocínio científico crítico, focado na solução de problemas e 
voltado para prestar um atendimento eficaz do indivíduo, e que pos-
sibilita ao profissional alterar seu plano de cuidados à medida que o 
quadro do paciente também se modifica; assim, o PE ocorre conforme 
as necessidades de cada pessoa1.

O PE é um método científico de assistência de enfermagem holística 
e de qualidade, viável para otimizar e dar visibilidade ao trabalho da en-
fermagem3. Evidencia-se que o PE, baseado em ações fundamentadas 
em referencial teórico, possui mais eficácia quanto à implementação, 
por meio da utilização de treinamento e atualização constante da equi-
pe4.

A relevância da utilização do PE na prática assistencial está em 
compreender que é necessária sua aplicação como método científico 
para o planejamento das ações de enfermagem, visando organizar o 
cuidado a partir da tomada de decisão do enfermeiro para atender às 
necessidades de saúde dos pacientes3.

Na prática cotidiana dos profissionais de enfermagem, percebe-se 
precário domínio gerencial dos enfermeiros na implantação e imple-
mentação do PE nas unidades de saúde. Possivelmente por falta de 
tempo, pouca compreensão de conceitos e da importância que a me-
todologia pode trazer para a profissão, para o profissional, para o pa-
ciente e para a instituição. Desta forma, esta obra se propõe a guiar e  
direcionar os passos que podem ser construídos com as equipes de 
enfermagem e gestores para a operacionalização do cuidado de enfer-
magem por meio do PE.

Considerando o PE um instrumento para qualificar a prática assis-
tencial da equipe de enfermagem, visando contribuir para sua implan-
tação e implementação em serviços de saúde, propõem-se 11 passos 
das possíveis ações e estratégias que os enfermeiros podem adotar no 
planejamento gerencial.

12



ESCOLHA DE UMA TEORIA DE 
ENFERMAGEM PARA SUSTENTAR 
O NOVO MODELO ASSISTENCIAL

1º PASSO_



Um dos elementos essenciais para a implantação do PE na unidade 
de saúde está a definição da teoria de enfermagem pela qual o méto-
do será orientado e irá fundamentar a dinâmica da assistência. A en-
fermagem é regida por princípios e regras que controlam o processo 
de vida, o bem-estar e a saúde humana, assim, os modelos teóricos 
contribuem para a sistematização dos cuidados em saúde, guiando e 
aprimorando a prática, dirigindo a observação dos fenômenos, a inter-
venção de enfermagem e os resultados esperados5.

Os modelos teóricos da enfermagem contribuem como referencial 
para a sistematização do cuidado e fortalecem a desconstrução do mo-
delo biomédico do cuidado, passando a focar no cuidado ao ser humano 
e não na enfermidade6. Assim, modelos teóricos de enfermagem possi-
bilitam o olhar do enfermeiro em direção às necessidades e problemas 
de cada indivíduo, saindo do foco da doença.

A escolha de uma teoria de enfermagem que possa embasar o mé-
todo de implantação do PE em unidades de saúde é uma etapa impor-
tante na organização do cuidado por meio de evidências e conceitos 
teóricos da ciência. Recomenda-se atualmente, em uma nova discus-
são do novo modelo de PE, que a definição e a escolha de uma teoria 
de enfermagem, ao iniciar o método no cenário de saúde, seja inclusive 
a primeira etapa do PE, por se tratar de uma sustentação teórica para 
todas as fases do processo.

Desta forma, tornam-se necessários o envolvimento e a participa-
ção de toda a equipe de enfermagem, sob a liderança do enfermeiro, na 
definição de teorias de enfermagem que possam subsidiar o trabalho 
coletivo e em consonância com as crenças, filosofias, objetivos, missão 
e visão institucional.

O primeiro passo é entender a importância, os conceitos e meta-
paradigmas e componentes das teorias de enfermagem para iniciar o 
processo de implantação e organização do cuidado com bases científi-
cas adotando-se a aplicação do PE.
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IDENTIFICAÇÃO DA VISÃO, 
FILOSOFIA, MISSÃO E OBJETIVOS 
DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE

2º PASSO_

Torna-se evidente considerar que, para além do conhecimento e escolha 
das teorias de enfermagem, é necessário entender que a visão, missão, fi-
losofia e objetivos de um serviço de saúde público ou privado compõem os 
elementos institucionais a serem considerados na implantação do PE em 
uma unidade de saúde, buscando estratégias e ações gerenciais que pos-
sam colaborar na organização da assistência de enfermagem por meio de 
uma metodologia do cuidado. Nesta fase, é importante alinhar a escolha da 
teoria de enfermagem com os conceitos da própria cultura organizacional, 
aspectos do modelo de gestão e valores individuais das pessoas e das equi-
pes no seu processo de trabalho cotidiano.

A missão de um serviço de saúde resume o propósito e a direção dos 
esforços da equipe de saúde; dessa forma, a missão é a resposta para o 
motivo de existência do serviço de saúde e deve dar sentido às ações diárias 
de cada profissional. Por outro lado, a visão de um serviço de saúde resume 
aonde este quer chegar; nesse contexto, a visão é essencial para a definição 
das ações, objetivos e estratégias para se alcançar os objetivos7.

Os valores são princípios que integram e caracterizam os hábitos, apti-
dões e a cultura organizacional de uma organização, assim, os valores de 
um serviço de saúde “dão sustentação, marcam as regras de ação, balizam 
os juízos, condutas e funcionam como critérios de apreciação para a aceita-
ção ou rejeição de normas e fatos”8.

A filosofia é a essência das atividades desenvolvidas pelos profissionais 
de saúde e, de certa forma, rege o comportamento da equipe; já os objetivos 
são os resultados que o serviço prestado procura obter8.
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SELEÇÃO DE UMA UNIDADE-
PILOTO DA INSTITUIÇÃO PARA 
IMPLANTAÇÃO DO PE

3º PASSO_



A unidade-piloto é um serviço de saúde que possui uma cultura or-
ganizacional de excelência para o cuidado, equipes envolvidas e enga-
jadas em projetos de qualidade assistencial, assim como estrutura de 
recursos humanos e físicos que podem contribuir para ser referência 
em modelos de assistência humanizada, individualizada e centrada no 
cuidado da pessoa em sua integralidade. São unidades onde os pro-
fissionais de saúde estão sensibilizados, motivados e acreditam no PE 
como ferramenta de qualidade assistencial e de valorização profissio-
nal, sendo, desta forma, espaços ideais para inovar o modelo de cuida-
dos em enfermagem.

A escolha de uma unidade-piloto para a implantação e implemen-
tação do PE é uma fase importante que os gestores de enfermagem 
precisam refletir na tomada de decisões para qualificar o cuidado de 
enfermagem nos ambientes de saúde.

Orienta-se iniciar o processo de implantação em setores fechados, 
como Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e cenários em que ocorre a 
consulta de enfermagem, como na atenção primária em saúde, onde 
enfermeiros atuam diretamente com os pacientes realizando coleta de 
dados, entrevista e exame físico (histórico de enfermagem), diagnós-
ticos e intervenções. É fato de que, nesses setores, as equipes encon-
tram-se mais organizadas, sensibilizadas para qualquer mudança no 
processo de trabalho, além de os enfermeiros terem uma atuação di-
reta e uma comunicação eficaz com toda a equipe.

Outra característica importante nesses cenários para o início de im-
plantação da unidade-piloto do PE é o trabalho coletivo e a participação 
dos profissionais no trabalho multidisciplinar, o que, de certa forma, 
possibilita maior aproximação e cooperação de toda a equipe de enfer-
magem no gerenciamento do cuidado.

A escolha e a definição das unidades-pilotos também passam pelo 
interesse e motivação das equipes que se encontram nos cenários de 
saúde. Portanto, é necessário que os profissionais de saúde estejam 
sensibilizados, preparados e motivados para iniciar todo o processo de 
mudança institucional e de aplicação do método de trabalho assisten-
cial.
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ESTUDO APROFUNDADO DAS 
CLASSIFICAÇÕES EM ENFERMAGEM 
PARA PADRONIZAÇÃO E 
UNIFORMIZAÇÃO DA LINGUAGEM

4º PASSO_

As classificações de enfermagem são essenciais para a definição da di-
nâmica do PE a ser implantado e implementado, visto que uma das prin-
cipais dificuldades no desenvolvimento desse método é a linguagem e os 
termos utilizados para descrever as atividades da enfermagem9.

Os termos da linguagem especial da enfermagem são uma forma de ex-
pressão do grupo e incorporam os conceitos, abstratos ou concretos, uti-
lizados na atividade profissional, que permitem ser agrupados em grupos 
estruturados, de forma que cada uma é assim definida pelo lugar que ocupa 
respectivamente em relação às demais, formando redes de termos inter-
-relacionados, os sistemas de classificação de termos de linguagem pro-
fissional10.

Deste modo, outro passo importante para a implantação do PE é o estudo 

18



aprofundado das classificações em enfermagem como forma de padroni-
zar e uniformizar a linguagem dos profissionais nas unidades de saúde. As 
classificações ou taxonomias possibilitam a comunicação de diagnósticos, 
resultados e intervenções, conhecimentos específicos e próprios da ciência 
da enfermagem. As classificações permitem que o enfermeiro possa pen-
sar, falar e agir com uma linguagem que é própria de sua profissão.

Assim, pode-se falar uma linguagem própria da enfermagem na elabo-
ração de diagnósticos, resultados e intervenções valorizando todo esse co-
nhecimento com evidências científicas.

Recomenda-se, inicialmente, a escolha de uma ou mais classificações 
em enfermagem para guiar a elaboração das etapas do PE, sendo impor-
tante conhecer em qual etapa cada classificação pode ser utilizada dentro 
do processo. Existem classificações que podem atender a todas as etapas 
do PE.

Há na literatura diversas classificações de enfermagem que apresentam 
fenômenos, diagnósticos, resultados e intervenções para diferentes am-
bientes de saúde, por isso, torna-se necessária a escolha da classificação 
que seja mais pertinente para atender às necessidades do cuidado que é 
prestado aos pacientes pelas equipes de enfermagem, além do aprofunda-
mento e conhecimento pelos profissionais.

Os sistemas de classificações de enfermagem mais conhecidos são: 
Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da North American Nursing 
Diagnosis Association International (NANDA-I), que passou a incorporar o 
termo internacional em 2002; Classificação de Intervenções de Enfermagem 
(Nursing Interventions Classification - NIC); Classificação de Resultados de 
Enfermagem (Nursing Outcomes Classification - NOC); Classificação Inter-
nacional para a Prática de Enfermagem (CIPE); e Classificação Internacional 
das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC)10.

Desta forma, ressalta-se que há sistemas de linguagem específicos da 
enfermagem, como a Classificação de Diagnósticos da NANDA-I, a CIPE, o 
Sistema Omaha e o Sistema de Classificação de Cuidados Clínicos de Sabba, 
para comunicar decisões sobre diagnósticos de enfermagem. Também 
existem sistemas de classificação que podem ser compartilhados com 
outros profissionais da saúde, como é o caso da Classificação Internacional 
de Funcionalidade e Saúde (CIF) e a Classificação Internacional de Atenção 
Primária (CIAP)5.
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CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS 
PARA INVESTIGAÇÃO DE DADOS 
BASEADO EM SUPORTES TEÓRICOS

5º PASSO_

Apesar de ser apresentada como o primeiro procedimento do PE, a 
coleta de dados é uma atividade contínua e se caracteriza pela obten-
ção de dados objetivos e subjetivos do usuário de saúde pelo profissio-
nal de enfermagem responsável pelos cuidados desse paciente4. Essa 
parte do método, quando bem elaborado, pode garantir o sucesso de 
todo o processo, sendo essencial que o profissional tenha boa comuni-
cação e habilidade de observação11.

A coleta de dados é o processo de colher de informações sobre o 
estado de saúde de uma pessoa, família ou coletividade. Deve ser sis-
temático e contínuo para evitar a omissão de dados significativos e re-
fletir a mudança do estado de saúde do paciente. Os dados de linha de 
base contêm todas as informações sobre o indivíduo sob os cuidados 
da enfermagem e inclui o histórico de saúde da enfermagem, avalia-
ção física, histórico e exame físico realizado pelo médico, resultado de 
exames laboratoriais, diagnósticos e materiais fornecidos por outros 
profissionais de saúde. Os dados do indivíduo devem incluir o histórico 
anterior, bem como os problemas atuais11.

Inicialmente, para o processo de implantação de uma metodologia 
assistencial, é necessária uma sequência de etapas que tornam pos-
sível a coleta de dados (histórico de enfermagem) do paciente até a 
sua avaliação (evolução de enfermagem). Assim, sugere-se iniciar pela 
discussão e introdução da primeira etapa do PE, denominado de histó-
rico de enfermagem (entrevista e exame físico), ou também denomina-
do de investigação.
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Este passo pode ser realizado por meio da discussão, construção e 
teste de diferentes instrumentos para a coleta de dados dos pacientes. 
Aqui é importante que esse instrumento seja embasado em um mode-
lo conceitual ou teoria de enfermagem, como já foi apontado no início 
desta obra.

Tendo sido escolhida a teoria de enfermagem, é possível construir 
instrumentos direcionados para as necessidades da clientela (Ex: pa-
cientes de unidade de clínica médica). É fato que instrumentos de co-
leta de dados devem estar fundamentados em conceitos teóricos, mas 
também na vivência dos profissionais e na realidade das unidades as-
sistenciais.

Neste sentido, os instrumentos de coleta de dados devem conter 
aspectos e itens referentes a uma comunicação eficaz com o paciente, 
ser prático, claro e não ser muito extenso. É importante que o histórico 
de coleta de dados da enfermagem seja bem direcionado para o tipo de 
clientela que é atendida na unidade de saúde, refletindo suas necessi-
dades, demandas e aspectos referentes à especialidade onde ocorre o 
cuidado de enfermagem. Podem ser construídos de forma direcionada 
para as respostas humanas, necessidades humanas básicas, domínios 
e classes da NANDA-I e de acordo com a realidade do cenário de saúde.

Para coletar dados, o enfermeiro necessita de um instrumento que 
sirva de guia e que reflita a pessoa a ser cuidada e o ambiente onde o 
cuidado é prestado. Independentemente do tipo de coleta de dados (ini-
cial, focalizada, de emergência ou de acompanhamento), é fundamental 
que o enfermeiro tenha clareza do modelo teórico que sustenta essa 
atividade, ou seja, qual lente está utilizando para organizar sua coleta 
de dados e guiar seus julgamentos5.

Em síntese, a coleta de dados é uma etapa essencial do PE. A vali-
dade, a confiabilidade e a relevância dos dados poderão ser determi-
nantes para a acurácia (precisão) dos diagnósticos de enfermagem e 
definir o sucesso das etapas diagnóstica, de planejamento, de imple-
mentação e de resultados5.

Para exemplificar este passo de implantação da primeira etapa do 
PE (histórico de enfermagem), no final deste guia, foi construído um 
modelo de instrumento de coleta de dados conforme a teoria das ne-
cessidades humanas básicas de Wanda Horta (Apêndice A).
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6º PASSO_
           

Todo processo de mudança ou implantação de um serviço ou rotina 
deve iniciar pela participação dos membros da equipe de enfermagem 
para um planejamento efetivo de ações que possam fortalecer as me-
tas e objetivos dos serviços de enfermagem.

As etapas do PE são apresentadas na literatura de forma diferen-
ciada e com termos também diversos, o que pode trazer confusão na 
determinação das etapas do processo em sua fase de implantação nos 

ESTABELECIMENTO INICIAL 
DAS ETAPAS DO PE QUE 
SERÃO ADOTADAS
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serviços de saúde. Assim, é necessário deixar claro os conceitos das 
etapas do PE (ex: histórico, diagnóstico, prescrição e evolução de en-
fermagem) para a equipe de enfermagem.

O processo de implantação deve ser iniciado pela primeira etapa do 
PE, denominada de histórico de enfermagem (exame físico e entrevis-
ta), fundamentado em uma teoria de enfermagem, como foi apontado 
anteriormente; a segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem; a ter-
ceira, a prescrição de enfermagem; e a quarta, a evolução de enfer-
magem. Comumente, essas são as etapas principais que devem ser 
priorizadas e que são mais executadas na prática assistencial pelos 
profissionais de enfermagem.

Por outro lado, a Resolução Cofen n.º 358/20091 recomenda que se-
jam implantadam as seguintes etapas: coleta de dados de enfermagem 
(histórico de enfermagem), diagnóstico de enfermagem, planejamento 
de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

O diagnóstico de enfermagem é um diagnóstico clínico realizado por 
enfermeiro que, ao contrário do diagnóstico médico, não cobre a condi-
ção médica do paciente, mas a resposta do paciente à condição médica. 
É caracterizado por sua amplitude, incluíndo o bem-estar físico, bem- 
estar psicossocial, até o bem-estar de sua família e cuidadores. São 
problemas que o enfermeiro pode cuidar, independente do médico12.

Assim, um diagnóstico de enfermagem completo é escrito no for-
mato de problema relacionado a sua causa, conforme evidenciado por 
sintomas do problema11, 12. Deve avaliar a presença dos seguintes pro-
blemas: Problemas de saúde potenciais ou reais que exigem interven-
ção e controle de enfermagem; Riscos para a segurança ou transmis-
são de infecção; Sinais ou sintomas que necessitam de avaliação de 
outro profissional da equipe de saúde; Necessidades de aprendizado 
da pessoa, família e coletividade que devem ser abordadas; Recursos 
da pessoa, família e coletividade, pontos fortes e uso de comportamen-
tos saudáveis; Estados de saúde que são satisfatórios, mas podem ser 
melhorados5.

Com base na teoria das necessidades básicas humanas, o diagnós-
tico de enfermagem deve abranger a hierarquia dessas necessidades, 
assim as necessidades/objetivos fisiológicos básicos devem ser aten-

23



didas antes que as necessidades/objetivos mais elevados possam ser 
alcançados, como a autoestima e a autorrealização. As necessidades 
fisiológica e de segurança fornecem a base para a implementação dos 
cuidados e intervenções de enfermagem13.

A fase do planejamento assistencial é onde as metas e resultados 
são formulados para alcançar os objetivos específicos do paciente, cuja 
obtenção ajuda a garantir um resultado positivo. Os planos de cuida-
dos de enfermagem são essenciais nessa fase de definição de metas e 
fornecem um curso de direção para cuidados personalizados direcio-
nados às necessidades exclusivas de cada indivíduo14.

Para Horta3, o plano assistencial é “a determinação global da assis-
tência de enfermagem que o indivíduo, família ou comunidade precisam 
receber diante do diagnóstico de enfermagem estabelecido”3.

A prescrição é o “roteiro diário que coordena a ação da equipe de 
enfermagem na execução dos cuidados decorrentes da implantação do 
plano assistencial de enfermagem e adequados às necessidades bási-
cas e específicas de cada paciente”3. É composta por um roteiro de cui-
dados básicos de enfermagem relacionados a rotinas específicas que 
incluem higiene, mobilização, eliminação, alimentação e sinais vitais. 
Importante ressaltar que, para o roteiro alcançar os objetivos propos-
tos por Horta, o plano de cuidados deve ser individualizado e específico 
para cada paciente3.

A evolução e prognóstico de enfermagem é a etapa final do PE, vital 
para um resultado positivo do paciente. Sempre que um profissional 
de saúde intervém ou implementa cuidados, ele deve reavaliar ou ava-
liar para garantir que o resultado desejado foi alcançado. A reavaliação 
pode ser frequentemente necessária, dependendo da condição geral do 
paciente. O plano de cuidados pode ser adaptado com base em novos 
dados de avaliação13.

A evolução é o registro diário das mudanças sucessivas que ocor-
rem no paciente sob os cuidados do profissional, enquanto que o prog-
nóstico de enfermagem estima a capacidade do paciente em atender às 
suas necessidades básicas alteradas após a implementação do plano 
assistencial e à luz dos dados fornecidos pela evolução de enferma-
gem.
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CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 
DE ENFERMAGEM PARA
PLANEJAMENTO DAS ETAPAS DO PE

7º PASSO_
           

Um dos grandes desafios na implantação do PE de forma eficiente 
e eficaz se refere à capacitação dos profissionais de enfermagem14, 15. 
Nesse contexto, os programas de educação continuada para enfermei-
ros têm impacto significativo sobre os problemas e desafios associa-
dos ao PE. A determinação do diagnóstico de enfermagem é um dos 
principais desafios enfrentados pelos enfermeiros na execução do PE16.

A educação continuada pode ser definida como um aprendizado con-
tínuo, uma forma de autoaprimoramento e busca de competência pes-
soal, profissional e social que “surge como uma exigência na formação 
do sujeito, pois requer dele novas formas de encarar o conhecimento”17.

Outro passo importante para a implantação e implementação do PE 
nas unidades de saúde é o aperfeiçoamento e treinamento da equipe 
de enfermagem. Neste sentido, toda e qualquer mudança no processo 
de trabalho exige educação permanente e continuada dos profissionais 
para alcançar os resultados, identificar desafios, fragilidades e forta-
lezas e buscar soluções para alcançar sucesso na organização dessa 
metodologia assistencial.

A promoção e o desenvolvimento de projetos pedagógicos, como ca-
pacitações, constituem-se em uma responsabilidade política das ins-
tituições. As capacitações possibilitam a problematização da realidade 
em que o profissional da saúde está inserido, bem como os grupos de 
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estudos são espaços fundamentais para a produção e desenvolvimento 
contínuo e permanente de conhecimento pelos profissionais18.

Por meio de atividades educativas com a equipe de enfermagem, 
utilizando-se de situações simuladas, pesquisas, discussão de casos 
clínicos, formação de comissões e grupos de trabalho específicos para 
trabalhar o tema do PE, como também de palestras e reuniões científi-
cas podem estimular ações que possibilitam a utilização das etapas do 
método assistencial nas diversas unidades de saúde.

No entanto, para o desenvolvimento de ações em educação perma-
nente nos serviços de saúde, todos os participantes precisam estar 
sensibilizados e envolvidos no processo de mudança, tanto as instân-
cias gestoras quanto os profissionais da saúde da instituição19.

Uma das etapas mais complexas do PE é a fase de formulação dos 
diagnósticos de enfermagem, segunda etapa do processo. Essa etapa 
exige o raciocínio clínico para o processo diagnóstico, bem como co-
nhecimento científico para investigar, examinar e tomada de decisão 
clínica para propor resultados e intervenções de enfermagem ao pa-
ciente.

Para a implantação da etapa do diagnóstico de enfermagem, reco-
menda-se também o estudo e escolha de classificações em enferma-
gem que possibilitam a utilização dos seus títulos, conceitos, sinais e 
sintomas, fatores relacionados e fatores de risco, com base nas evi-
dências científicas.

Assim, por meio da educação permanente nas instituições de saúde, 
o modelo de cuidado adotado deve ser construído coletivamente por 
toda a equipe de enfermagem, apoiado nos referenciais de enfermagem 
e por demais evidências aos quais se aplicam, tais como o biomédico, o 
epidemiológico de risco, de família, dentre outros, além das classifica-
ções de enfermagem, e deve estar refletido nas etapas do PE5.

Dentre as estratégias identificadas que contribuem para a imple-
mentação do PE nas instituições hospitalares, destacam-se gestão de 
pessoas, disponibilidade de materiais, desenvolvimento de ações na 
ótica da educação permanente, apoio das universidades, informatiza-
ção dos registros e utilização de protocolos assistenciais19.
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IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 
DA CLIENTELA ATENDIDA E 
DE ACORDO COM A REALIDADE

8º PASSO_
           

O tipo de clientela atendida na unidade de saúde também permite 
traçar um possível perfil de diagnósticos de enfermagem ou também 
dos problemas/fenômenos mais prevalentes nos espaços onde ocorre 
o cuidado que é prestado ao indivíduo. Neste sentido, enfermeiros ex-
perientes e especialistas podem elaborar diagnósticos de enfermagem 
com maior facilidade e direcionar intervenções, uma vez que sua vivên-
cia clínica em determinadas especialidades da assistência facilitam a 
identificação das necessidades que levam aos diagnósticos mais fre-
quentes na clientela atendida.

A identificação de um perfil diagnóstico dos pacientes em um ser-
viço de saúde possibilita direcionar a construção de instrumentos de 
coleta de dados baseados em teorias de enfermagem para o estabe-
lecimento dos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem 
da clientela.
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IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE 
AUDITORIA ASSISTENCIAL PARA 
ACOMPANHAMENTO DO PE

9º PASSO_
           

A auditoria pode ser definida como uma avaliação sistemática e for-
mal de uma atividade para determinar se ela está sendo realizada de 
acordo com os parâmetros predeterminados e se está alcançando os 
objetivos propostos20.

No contexto dos serviços de saúde, uma auditoria clínica pode identi-
ficar atividades que devem ou não ser realizadas em ambientes clínicos, 
além de melhorar a qualidade da assistência, assim como ajuda os en-
fermeiros a adquirirem e usarem os conhecimentos, habilidades e mé-
todos necessários para a criação de um ambiente de trabalho produtivo 
e satisfatório21.

A primeira etapa para operacionalizar a auditoria clínica é conhecer 
os indicadores específicos do domínio. O PE pode ser usado como uma 
estrutura para o desenvolvimento de indicadores de auditoria21. Desta 
forma, é uma ferramenta que possibilita a identificação de fragilidades 
da aplicação do método e, posteriormente, de suas correções.

Assim, será elaborada uma lista de verificação com os seguintes do-
mínios: avaliação, diagnóstico de enfermagem e identificação de resul-
tados, planejamento, implementação e avaliação. A auditoria poderá ser 
implementada por meio de avaliação documental em prontuários, obser-
vação direta dos membros da equipe de enfermagem  e entrevista com 
uma amostra de pacientes.

Os processos de acompanhamento periódico da implantação e im-
plementação das etapas do PE nas unidades de saúde são importantes 
ferramentas avaliativas para traçar melhorias na execução e implemen-
tação do método pelos profissionais envolvidos. Nesta fase, é importante 
estabelecer um diálogo com a equipe de enfermagem para orientar os 
objetivos dessa estratégia e sua importância no processo de auditoria 
e acompanhamento do PE, bem como dos registros das suas etapas e 
anotações dos cuidados planejados e prescritos pelo enfermeiro e equi-
pe de enfermagem.
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CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL DE APOIO PARA 
A METODOLOGIA ASSISTENCIAL

10º PASSO_
           

A elaboração de protocolos institucionais, de procedimentos opera-
cionais padrões e rotinas são importantes instrumentos do trabalho da 
equipe de enfermagem para guiar os procedimentos e intervenções da 
sua prática profissional, dentro do seu campo de atuação e das suas 
atribuições legais.

O protocolo de serviço de saúde caracteriza-se como:
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a descrição de uma situação específica de assistên-
cia/cuidado, contendo a operacionalização e a especi-
ficação sobre o que, quem e como se faz, orientando e 
respaldando os profissionais em suas condutas para 
a prevenção, recuperação ou reabilitação da saúde22.

A rotina de enfermagem, por sua vez, representa as instruções téc-
nicas para execução de uma tarefa específica de assistência em enfer-
magem22.

Por conseguinte, a elaboração de protocolos assistenciais auxilia na 
organização das ações no processo de trabalho e a sua implantação 
significa uma decisão estratégica de fortalecimento das práticas e in-
tervenções em saúde. Essa iniciativa liderada pelo enfermeiro repre-
senta um esforço institucional que valoriza e impulsiona a utilização do 
PE pelas equipes de enfermagem23.

Já o procedimento operacional padrão se refere a uma ferramenta 
gerencial que o profissional enfermeiro pode utilizar para melhorar a 
qualidade da assistência prestada e padronizar as intervenções da en-
fermagem24.

No que se refere especialmente ao PE, os enfermeiros podem cons-
truir protocolos e rotinas baseadas em evidências principalmente para 
os procedimentos de enfermagem que fazem parte da etapa de imple-
mentação do cuidado ao paciente. Normas podem ser elaboradas para 
guiar também as evoluções e anotações de enfermagem da equipe na 
unidade de saúde.
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SEGUIMENTO DA 
REGULAMENTAÇÃO OFICIAL 
DO PE DE ACORDO COM O COFEN

11º PASSO_
           

A profissão de enfermagem é regulada pelo Código de Ética de Enferma-
gem, onde são apresentados os direitos, deveres e proibições do exercício 
dos profissionais dessa área. Assim, orienta-se que as resoluções e pare-
ceres dessa autarquia respaldam, de forma ética, as ações e competências 
da equipe de enfermagem nas unidades de saúde.

Desta forma, ressalta-se a importância da Resolução do Conselho Fe-
deral de Enfermagem (Cofen) nº 358/20091, que apresenta e orienta  sobre 
a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do PE 
nos ambientes públicos e privados de saúde onde os profissionais estão 
inseridos em suas práticas.

Além disso, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE 
apresenta princípios fundamentais de Enfermagem para organizar ações 
e intervenções para o cuidado da pessoa, da família e da coletividade por 
meio da aplicação do PE em suas práticas.

Para tanto, essa Resolução orienta que o PE seja implantado e imple-
mentado em cinco fases, que são: coleta de dados de enfermagem (histórico 
de enfermagem), diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 
implementação e avaliação de enfermagem1. No entanto, cada unidade de 
saúde deve avaliar sua realidade junto a sua equipe para estabelecer quais 
etapas serão implantadas, considerando o tempo necessário que os profis-
sionais necessitam para aprimoramento técnico e execução do processo.

Recomenda-se que o gerente ou gestor de enfermagem sigam as disposi-
ções e orientações desse regulamento, uma vez que tanto enfermeiros como 
técnicos e auxiliares de enfermagem possuem atribuições específicas e par-
ticipação em todo o processo que envolve essa metodologia assistencial.
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ADOTE BOAS PRÁTICAS E 
EXERÇA A ENFERMAGEM COM 
PROFISSIONALISMO

CONSIDERAÇÕES
FINAIS_
           

O PE é parte essencial da sistematização da assistência de en-
fermagem, privativo do enfermeiro e com a participação da equipe 
de enfermagem e, neste guia, foi possível descrever alguns passos e 
estratégias que podem ser adotadas no âmbito de sua gestão para im-
plantação e implementação nas unidades de saúde.

Em síntese, neste guia foram apresentados 11 passos ou estraté-
gias, que são: escolha de uma teoria de enfermagem para sustentar 
o novo modelo assistencial; identificação da visão, filosofia, missão e 
objetivos da instituição de saúde; seleção de uma unidade-piloto da 
instituição de saúde para implantação do método; estudo aprofundado 
das classificações em enfermagem para padronização e uniformização 
da linguagem; construção de instrumentos para investigação de dados 
baseado em suportes téoricos; estabelecimento inicial das etapas do 
PE que serão adotadas; capacitação da equipe de enfermagem para 
planejamento das etapas do método; identificação do perfil da clientela 
atendida e de acordo com a realidade; criação de documentação ins-
titucional de apoio para a metodologia assistencial; e seguimento da 
regulamentação oficial do PE de acordo com o Cofen.
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CHECK LIST DO PASSO A PASSO PARA A IMPLANTAÇÃO DO

PROCESSO DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE

SIM NÃO
Passo 1. Escolha de uma teoria de enfermagem para

sustentar o novo modelo assistencial

Passo 2. Identificação da visão, filosofia, missão e

objetivos da instituição de saúde

Passo 3. Seleção de uma unidade-piloto da instituição de

saúde para implantação do PE

Passo 4. Estudo aprofundado das classificações em

enfermagem para padronização e uniformização da

linguagem

Passo 5. Construção de instrumentos para investigação

de dados baseado em suportes teóricos

Passo 6. Estabelecimento inicial das etapas do PE que

serão adotadas

Passo 7. Capacitação da equipe de enfermagem para

planejamento das etapas do PE

Passo 8. Identificação do perfil da clientela atendida e de

acordo com a realidade

Passo 9. Implantação do processo de auditoria

assistencial para acompanhamento do PE

Passo 10. Criação de documentação institucional de

apoio para a metodologia assistencial

Passo 11. Seguimento da regulamentação oficial do PE

de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem
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APÊNDICE A 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS, CONFORME A TEORIA DAS NECESSIDADES 
HUMANAS BÁSICAS DE WANDA HORTA 

 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA ENFERMAGEM 
1. Identificação 

Nome: Idade: 

Sexo: DN: Estado Civil: Profissão: 

Naturalidade: Diagnóstico médico: Leito: 

Data de Admissão: / / Horário: Procedência: Registro: 

2. Entrevista   

Internações anteriores: ❏Sim ❏Não 

Quantidade de vezes: Motivo: 

Antecedentes: ❏HAS ❏Tabagismo ❏Angina ❏IAM ❏DM ❏Insuficiência Renal 

❏Alcoolismo ❏Obesidade Outros:    
 

Alergia: ❏Sim. Especificar ❏Não Motivo da internação atual: 

3. Exame Físico 

Necessidades Humanas Básicas 
Regulação Neurológica 

Consciência: ( )Consciente ( )Orientado ( )Desorientado ( )Sedado ( )Sonolento 

Pupilas: ( )Isocóricas ( )Anisocóricas ( )Miose ( )Midríase 

Mobilidade física: MMSS ( )Preservada ( )Paresia ( )Plegia ( )Parestesia  

MMII: ( )Preservada ( )Paresia ( )Plegia ( )Parestesia ( )Movimentos lentos  

( )Movimentos involuntários ( )Crise convulsiva: 

Fala e linguagem: ( )Afonia ( )Dislalia ( )Disartria ( )Disfasia ( )Afasia 

Oxigenação 
Respiração: ( )Espontânea ( )Cateter ( )Máscara ( )Traqueostomia ( )O2: 

        litros/min 

FR: mpm ( )Dispneia ( )Taquipneia ( )Bradipneia 

Ausculta Pulmonar: MV Presentes ( )Bilateralmente ( )Diminuídos: 

Ruídos adventícios: ( )Roncos ( )Sibilos (  )Estertores 

Presença de tosse: ( )Improdutiva ( )Produtiva ( )Expectoração - 

Coloração:    

Drenagem torácica ( )Sim ( )Não Tempo e 

Características: Volume: mL 



Regulação Cardiovascular 
Regulação Cardiovascular 

FC: bpm PA: mmHg 

Pulso: ( ) Regular ( ) Irregular ( ) Impalpável ( ) Filiforme ( ) Palpável ( ) Cheio 

Coloração da pele: ( ) Corado ( ) Hipocorado ( ) Cianose 

Presença de edema: ( ) MMSS ( ) MMII ( ) Mixedema ( ) Anasarca Sinal de 

Cacifo:   

Regulação Térmica 
Temperatura: ºC ( ) Normotermia ( ) Hipotermia ( ) Hipertermia 

Percepção dos Órgãos dos Sentidos 
Visão: ( )Normal ( )Alterada 

Audição: ( )Normal ( )Alterada 

Tato: ( )Normal ( ) Alterado 

Paladar: ( )Normal ( )Alterado Olfato: (  )Normal ( )Alterado 

Regulação Hormonal e Eletrolítica 
Glicemia: Na: K: Ca:   

Hidratação e Eliminação Vesical 
Urgidez da pele: ( )Preservada ( )Diminuída 

Eliminação urinária: Volume: ml/h  

( )Espontânea (  )Retenção ( )Incontinência 

SVD Características: ( )Disúria ( )Oligúria ( )Anúria ( )Poliúria ( )Hematúria 

 ( )Outros   

Alimentação e Eliminação Intestinal 
Peso: Kg IMC: kg/m2  

( )Baixo Peso ( ) Normal ( ) Sobrepeso ( ) Obeso 

Apetite ( )Normal ( )Aumentado ( )Diminuído 

Via de administração ( )Oral ( )SNG/SNE ( )Parenteral 

Presença de ( )Náusea ( )Vômito (quantidade e 

característica):   

Abdome ( )Plano ( )Globoso ( )Distendido ( )Doloroso à palpação ( )Outros 

RHA ( )Presente ( )Ausente ( )Diminuído ( )Aumentado 

Eliminação intestinal ( )Normal ( )Constipação ( )Diarreia ( )Incontinência  

( )Outros:       
Integridade Cutâneo-mucosa 

Pele: ( ) Normal ( )Cianose ( )Icterícia ( )Palidez ( )Prurido  

         ( )Petéquias ( )Equimoses ( ) Hematomas ( )Escoriações 

Olhos: ( )Icterícia ( )Edema de conjuntiva ( )Outros:   



Terapêutica 
Sede venosa Cateter: ( )Punção periférica ( )Jugular  

                                    ( )Subclávia ( )Duplo lúmen ( )Outro:   

Tempo de permanência:  Características do  local:     

Dreno ( )Sim ( )Não Local:            Características:                   

Segurança Física 

Necessidade de contenção no leito ( )Sim ( )Não 

Is olamento ( )Sim ( )Não 
Necessidades psicossociais 

 
Necessidades espirituais 

 Gregária e Segurança Emocional (  )Ansiedade ( )Medo ( )Solicitante 

( )Outros:   

 Necessita de acompanhante ( )Sim ( )Não  
Exames laboratoriais relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações do enfermeiro e intercorrências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 










