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Apresentação da Coleção

A Coleção Processo de Enfermagem: da teoria à prática consiste na produ-
ção de obras com teor didático e pedagógico, cuja principal finalidade é a for-
mação em enfermagem. 

O Processo de Enfermagem (PE) é a ferramenta metodológica de trabalho 
do enfermeiro; nesse contexto, estruturar conhecimento filosófico e teórico sobre 
o método de aplicação do cuidado de enfermagem é condição “sine qua non”, 
tanto quanto habilidades técnicas para operacionalizar o PE, que materializa a 
prática do cuidado. 

A Coleção constitui-se de oito livros que permitem aos leitores dessas obras, 
profissionais dos serviços, professores e estudantes aliarem e perceberem a arti-
culação entre a teoria e prática, pois o que se discute nas obras demonstra a apli-
cação na prática do PE diversas redes de atenção à saúde, nas quais enfermeiros 
produzem a assistência em enfermagem. 

Essa interface cuidadosamente ressaltada nas obras oportuniza e oferece 
caminhos aos profissionais da área para a desmistificação acerca das lacunas 
existentes entre a dimensão teórica e prática da atuação em saúde para a enfer-
magem, resultando em uma práxis factualmente. E, como tal, uma prática em-
basada em método científico e sustentada no cotidiano da assistência; logo, uma 
prática melhorada e quiçá avançada.

Dedicamos esta obra a querida e inesquecível 
Prof.ª Dr.ª Telma Ribeiro Garcia

(in memoriam)



Prefácio

A obra “Processo de Enfermagem: história e teoria” é o primeiro de uma 
coletânea de oito livros, escrito por docentes e acadêmicas de enfermagem, por 
enfermeiras e enfermeiros da prática profissional, comprometidos com a apli-
cação do Processo de Enfermagem (PE) em atenção hospitalar na região Oes-
te de Santa Catarina. A formação é o objetivo desta obra. Assim, com base na 
aliança estruturada entre ensino e serviço, se pretende alicerçar a teoria do PE 
a sua aplicação prática nos serviços de saúde, de modo que o modelo de ensino 
adotado nas instituições parceiras seja operacionalizado pelos estudantes nas 
atividades teórico-práticas e nos estágios curriculares supervisionados. E que a 
praxis seja a força motriz para os aperfeiçoamentos necessários aos enfermeiros 
no cotidiano da assistência. Expresso, aqui, minha admiração pela iniciativa, pelo 
envolvimento e pela determinação assumida em tal projeto. Foi um privilégio 
lê-lo em primeira mão.

Ao longo dos seis capítulos, são apresentados elementos teóricos do PE e 
dos Sistemas de Linguagens Padronizadas (SLP) NANDA-I, NIC, NOC e CIPE® 
e relatada a experiência de Chapecó e região na implantação e implementação 
deste instrumento metodológico de cuidado, construído de modo compartilhado 
por atores de três universidades e de uma instituição hospitalar, dialogando com 
as melhores práticas e a necessária segurança do paciente. Nessa mesma direção, 
enfermeiras gaúchas compartilham a trajetória de implantação do PE na Atenção 
Primária do Grupo Hospitalar Conceição, com atendimento à população exclu-
sivamente pelo Sistema Único de Saúde. São histórias que trazem no seu bojo 
resultados positivos e desafios enfrentados no cotidiano dos cenários e que reper-
cutem, em alguma medida, no empoderamento e protagonismo da enfermagem.

Cabe destacar que as organizadoras desta obra, Júlia, Kátia e Carla, são 
docentes, pesquisadoras e entusiastas do Processo de Enfermagem por acre-
ditarem, assim como eu, que esta tecnologia representa o cuidado profissional 



proporcionado pela equipe de enfermagem aos pacientes/usuários, às famílias 
ou à comunidade. Nas suas teses de doutorado, este envolvimento e comprome-
timento se refletem quando desenvolvem discussões acerca de referenciais filo-
sóficos, teóricos e metodológicos para o Ensino do PE, assim como quando dis-
cutem os SLP. E, de uma forma mais específica, ao se proporem a compreender 
como foi se constituindo e organizando o Processo de Enfermagem no Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), considerando os princípios da Educação 
Permanente em Saúde que sustentaram sua propagação e contribuíram para 
organizar o trabalho da enfermagem na instituição. Parte dos resultados destas 
investigações já foi publicada na forma de artigos, bem como a tese destacando 
a experiência no HCPA foi recentemente publicada em livro e o modelo de for-
mação em serviço acerca do PE, na perspectiva da Integração Ensino-Serviço 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul e HCPA) serviram de inspiração 
para o PE implementado em Chapecó.

Valiosas iniciativas como o Mestrado Profissional em Enfermagem na Aten-
ção Primária à Saúde, a Residência Multiprofissional em Saúde e a formação em 
serviço são assinaladas no decorrer do texto como referências para o ensino e 
aprendizado do PE, aproximando teoria à prática clínica. As “rodas de conversa” 
adotadas como mecanismo didático metodológico têm fortalecido a interlocu-
ção entre enfermeiros do serviço e professores e acadêmicos das universidades, 
favorecendo o aprimoramento do raciocínio clínico.

O PE ultrapassa dispositivos legais da profissão, que, certamente, auxiliam 
na sua disseminação, configurando-se como identidade profissional do enfer-
meiro a sua realização mental e documentação. Nossos órgãos de classe, além 
de defensores do PE, respaldam sua execução. A Associação Brasileira de Enfer-
magem (ABEn) tem papel primordial no desenvolvimento científico e na divul-
gação do conhecimento produzido sobre o PE. Há cerca de cinco anos possui a 
Comissão Permanente de Sistematização da Prática de Enfermagem (COMSISTE 
ABEn Nacional), em substituição à Subcomissão de Sistematização da Prática 
de Enfermagem anteriormente denominada Departamento de Classificação de 
Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem (DECIDIRE). Algumas 
organizadoras e autoras desta obra são membros da COMSISTE regional, como 
a coordenadora nacional, que destaca a importância de persistirmos na melho-
ria da habilidade no raciocínio e julgamento clínico de modo a despender um 



cuidado profissional que alcance os resultados esperados de modo competente, 
seguro e digno àqueles que cuidamos.

Por fim, o modo simples e fundamentado de descrever, refletir e analisar 
as experiências de sucesso, dificuldades e desafios que se impuseram durante o 
percurso da implantação e implementação do PE num cenário de Santa Catari-
na nos convida a apreender o seu conteúdo e nos dá mostras do que esperar dos 
próximos volumes desta coletânea. 

Aos estudantes e profissionais de enfermagem recomendo fortemente a 
leitura desta obra e reflexão sobre os significados do PE a todos os envolvidos 
no processo de cuidar, de ensinar, de aprender e de sistematizar a nossa prática.

Miriam de Abreu Almeida

Enfermeira, Doutora em Educação. Professora do Curso de Graduação em En-
fermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Coordena-
dora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRGS. Vice-líder do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem no Cuidado ao Adulto e Idoso 
(GEPECADI). Membro do Diagnosis Development Committee da NANDA In-

ternational (2010-2018). Fellowship da NANDA International.



Apresentação do volume

Após cinco anos de atividades e ações ininterruptas de professores e estu-
dantes da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
(UNOCHAPECÓ) e de enfermeiros da Associação Hospitalar Lenoir Vargas 
Ferreira (ALVF), eles reúnem subsídios para oferecer à comunidade. Com base 
nas experiências vivenciadas, percebem que têm condições não somente de or-
ganizar um livro que eventualmente possa compilar todo este constructo, mas 
efetivamente uma coletânea de livros. Uma coletânea que totaliza oito exem-
plares, por meio dos quais se objetiva contar com riqueza de detalhes todo o 
processo de construção e operacionalização do Processo de Enfermagem (PE) 
no serviço. Assim, a partir desta iniciativa, a obra em questão, que se trata do 
primeiro volume, inaugura a coletânea fazendo um recorte histórico acerca da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e PE, considerando uma 
abrangência nacional, regional e local. Ao mesmo tempo, oportuniza ao leitor 
adentrar aspectos teóricos relativos à metodologia do PE, destacando os Sistemas 
de Linguagens Padronizadas (SLP) que possuem interface com suas etapas. Além 
disso, possibilita alinhar o uso do PE a concepções e conceitos contemporâneos 
como as melhores práticas e segurança do paciente, mostrando as interlocuções 
presentes na qualificação e no aprimoramento da assistência como princípios 
fundamentais das práticas em saúde. 

Nos volumes subsequentes, os organizadores da coletânea propuseram-se 
a mostrar as experiências de implantação e implementação das etapas do PE nas 
unidades do hospital, expondo aproximações e distanciamentos, potencialidades 
e fragilidades de cada uma destas unidades que caracterizam um perfil especí-
fico de atenção à saúde. Assim, o leitor poderá acessar as peculiaridades, por 
exemplo, da aplicabilidade do PE na Radioterapia, na Unidade de Tratamento 
Intensivo, dentre outras. Não obstante, merece destacar que o principal objetivo 



da organização desta coletânea é a formação, considerando, para tal, a parceria 
estabelecida entre serviço e academia, a partir desta iniciativa. Dessa maneira, 
pretende-se que os estudantes dos cursos de graduação que integram a parceria 
se utilizem destas obras, com acesso on-line facilitado, para o desenvolvimen-
to do ensino-aprendizado do Processo de Enfermagem. O acesso é extensivo a 
professores e profissionais, permitindo que o ensino estruturado em sala de aula 
reflita factualmente a prática. 

A expectativa é de que os leitores possam usufruir da produção desenvol-
vida para reprodução deste modelo de aplicação do PE devidamente ajustados 
as suas realidades. E, em última instância, que se cumpram de fato as resoluções 
legais e éticas da enfermagem quanto ao PE, assim como se atinjam patamares 
de satisfação tanto profissional quanto dos usuários dos serviços em relação aos 
resultados da atenção à saúde oferecida.

Apresentar os frutos deste trabalho tem um significado ímpar, pois revela a 
produção de um grupo de profissionais empenhados em implantar e implemen-
tar o PE na Atenção Hospitalar.

Julia Valeria de Oliveira Vargas Bitencourt 
Edlamar Kátia Adamy  

Carla Argenta

(Organizadoras) 




