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INTRODUÇÃO

A prática de trabalho, desenvolvido pela enfermagem, vem sendo estrutura-
da em premissas originárias de evidências científicas na busca da qualificação do 
cuidado de enfermagem. A aplicação clínica do Processo de Enfermagem (PE) 
apresenta-se neste âmbito como método científico da profissão para gestão do 
cuidado, pois permite a organização da assistência ofertada, ao passo que garante 
a adoção de condutas assertivas e resolutivas de enfermagem em todos os níveis 
da assistência à saúde, garantindo a segurança dos pacientes.1

O PE é uma ferramenta utilizada mundialmente. Desde seu início, na déca-
da de 50-60, nos Estados Unidos e Canadá e, posteriormente, na prática clínica, 
na década de 70, tem se demonstrado um guia norteador dos cuidados de en-
fermagem.2 No Brasil, o emprego da sistematização das ações de Enfermagem se 
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fortaleceu a partir da publicação do livro “Processo de Enfermagem”, de Wanda 
de Aguiar Horta, na década de 1970.3

O método beneficia tanto o paciente, por possibilitar um cuidado integral, 
seguro, individualizado e eficaz, atendendo suas necessidades, quanto aos en-
fermeiros, ao permitir o desenvolvimento do raciocínio clínico e científico, co-
laborando na autonomia e cientificidade da profissão.

Considerado um método intencional, dinâmico, interativo, flexível e siste-
mático, o PE desenvolve-se a partir de fases distintas e complementares à cons-
trução do cuidar, sendo este fundamentado em um suporte teórico, bem como 
se recomenda que sua utilização seja ancorada em Sistemas de Linguagens Pa-
dronizadas (SLP) de enfermagem.4

O uso de SLP advém da necessidade de padronização da linguagem utili-
zada ao registrar as ações de enfermagem a nível mundial, enquanto referências 
no cenário internacional destacam-se a NANDA Internacional (NANDA-I) 
para atender a etapa que corresponde ao Diagnóstico de Enfermagem (DE)4; a 
Nursing Interventions Classification (NIC), que atende as demandas da etapa de 
definição das intervenções e atividades de enfermagem5 e a Nursing Outcomes 
Classification (NOC) que corresponde ao processo de avaliação dos resultados 
de enfermagem6. Enquanto instrumento metodológico do cuidado em enfer-
magem, o processo deve ser realizado em todos os ambientes em que ocorre o 
cuidado inerente a profissão, pois subsidia a assistência de Enfermagem com 
vistas a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, 
família e comunidade, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN) n. 358/2009.7

Mediante a obrigatoriedade, os serviços de saúde têm intensificado esforços 
para a implantação do PE em seus ambientes institucionais e, assim, legitimar 
suas atividades. Com essa perspectiva, este capítulo objetiva:  a) descrever a in-
tegração entre serviço e a Instituições de Ensino superior (IES) para a implanta-
ção e implementação do PE; relatar a experiência da constituição da Comissão 
do Processo de Enfermagem em hospital público no Oeste catarinense; narrar 
a estruturação das rodas de conversa utilizadas pela Comissão do Processo de 
Enfermagem;  compartilhar a experiência do grupo de enfermeiras, docentes e 
discentes das instituições envolvidas no refinamento da seleção de diagnósticos 
de enfermagem, resultados esperados e intervenções de enfermagem para a cons-
trução de uma matriz assistencial para as unidades de cuidado.
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O INICIAR DE UMA TRAJETÓRIA E A CONSOLIDAÇÃO 
DAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS: CRIAÇÃO 
DA COMISSÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 
(COMPENF)

Em meados de 2014, por uma necessidade da instituição Hospital Regional 
Oeste (HRO) em qualificar a assistência do cuidado e pelas frequentes solicitações 
de trabalhos de conclusão de curso e demandas de atividades teóricas práticas e 
estágios pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS) e Universidade Comunitária da Região de Cha-
pecó (UNOCHAPECÓ), relacionadas à elaboração do Processo de Enfermagem 
(PE),  idealizou-se a necessidade da uniformização para a aplicabilidade do PE 
no ambiente hospitalar.

Essa atitude teve a meta de padronizar uma metodologia e uma linguagem 
entre o ensino e serviço, para atender as demandas institucionais. Assim, reali-
zaram-se vários encontros entre profissionais das instituições para compartilha-
mento das experiências e propostas que estavam sendo praticadas de maneira 
descontínua e fragmentada.

Nesse cenário, o planejamento e a operacionalização das ações embasaram-se 
em um trabalho de conclusão de curso, no ano de 2014, elaborado por uma aca-
dêmica de graduação em enfermagem da UDESC juntamente com a enfermeira 
do serviço no Ambulatório de Radioterapia do Hospital Regional (HRO). O estu-
do tinha por objetivo identificar a prevalência dos diagnósticos de enfermagem 
com base na taxonomia NANDA-I em pacientes em tratamento radioterápico, 
bem como descrever as características definidoras e os fatores relacionados e de 
risco associados a cada diagnóstico.8

A partir desse estudo, iniciou-se a discussão norteadora para a utilização dos 
sistemas de linguagem padronizada a serem adotados na instituição. Adotaram-

-se os seguintes sistemas: NANDA, que aborda os Diagnósticos de Enfermagem 
(DE); NIC, que propõe as intervenções de enfermagem; e NOC, que padroniza 
a terminologia e critérios utilizados para medir e avaliar resultados a partir das 
intervenções de enfermagem.

O uso de um Sistema de SLP fornece estrutura para organizar o conheci-
mento, utilizando-se de um raciocínio clínico indispensável para estabelecer 



72

hipóteses e interpretar diagnósticos. Isso porque, muitas vezes, além das inter-
pretações e decisões acuradas, é necessário interpretar as alterações do paciente 
de forma rápida e oportunizar uma proposta de intervenção nesta reavaliação. 
A avaliação de enfermagem é a pedra fundamental do raciocínio clínico e da 
assistência ofertada.9

Esse também foi o período de definição do modelo teórico arcabouço de 
sustentação ao PE, adotando-se a Teoria das Necessidades Humanas Básicas 
(NHB), de Wanda de Aguiar Horta. Esse modelo sustenta-se em três princípios 
gerais: a lei do equilíbrio (homeostase): todo o universo se mantém por proces-
sos de equilíbrio dinâmico entre os indivíduos; a lei da adaptação: os indivíduos 
procuram se manter em equilíbrio a partir da interação com o seu meio externo; 
e a lei do holismo: o todo não é simplesmente a soma das partes, mas o conjunto 
delas. Focalizada em níveis de necessidades afetadas, denomina-se o contexto 
das necessidades de nível psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual3.

A opção do modelo conceitual da NHB foi apoiada pela representatividade da 
teoria no cenário nacional e no contexto acadêmico local, bem como pela leitura 
deste referencial enquanto possibilitador de uma avaliação completa do indiví-
duo, enquanto um todo indivisível, em suas dimensões biopsicossocioespiritual. 

No início de 2015, representantes da Educação Permanente (EP), Educa-
ção Continuada (EC) e Direção de Enfermagem do HRO e IES apresentaram 
um projeto para implantação e implementação do PE na instituição, junto à 
Comissão de Educação Permanente, seguindo os moldes da experiência exitosa 
desenvolvida no Ambulatório de Radioterapia.

O projeto foi aprovado de forma unânime pela Comissão de Educação Per-
manente e, posteriormente, encaminhada para apreciação e aprovação da Diretoria 
Administrativa para dar sequência aos trâmites legais, pois a proposta demanda-
ria liberação de horas dos profissionais de suas atividades assistenciais durante 
o período de encontros para o estudo do PE. Nesse momento, iniciaram-se as 
tratativas de oficializar a parceira com as IES.

A proposta previa a Unidade de Terapia Intensiva Geral para implementa-
ção do projeto piloto do hospital, devido às experiências preexistentes desenvol-
vidas, em que os enfermeiros realizavam como rotina a prescrição de cuidados 
aos pacientes, ainda que não sustentada por um SLP. 

Além disso, a escolha dessa unidade para início da implantação do PE na 
instituição foi motivada por ser um setor complexo, onde os profissionais são 
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desafiados a situações difíceis e necessitam de resposta rápida, exigindo maior 
atenção e controle, tanto para a avaliação clínica como para o uso dos recursos 
tecnológicos 10.

Com a evolução dos encontros e a proporção assumida pelas atividades 
dos grupos de trabalho, surgiu a necessidade da criação de uma comissão para 
centralizar as demandas referentes ao PE. No segundo semestre de 2015, em co-
mum acordo entre a EP, Educação Continuada (EC), Direção de Enfermagem 
do HRO e IES, optou-se pela criação da Comissão do Processo de Enfermagem 
(COMPEnf), composta inicialmente pelas três IES e por enfermeiros represen-
tantes do HRO com vistas a ampliar para toda Associação Lenoir Vargas Fer-
reira (ALVF), formada peloHRO, Hospital Augusta Muller Bhoner (Hospital da 
Criança) e Hospital Nossa Senhora da Saúde.

A direção de enfermagem indicou seus representantes em nível hospitalar 
e as coordenações de curso de enfermagem das IES indicaram até três represen-
tantes de cada instituição.

Em 2016, ocorreu a pactuação entre a Diretoria Administrativa do ALVF e a 
Diretoria de Enfermagem do HRO para liberação de horas para os profissionais 
de enfermagem envolver-se com os encontros, uma vez que eles são protagonis-
tas em todas as etapas do processo, ou seja, elaboração, construção, implanta-
ção e implementação do PE. Até então, os profissionais do HRO realizavam as 
atividades de forma voluntária. 

Também foi homologado o convênio de parceria através da portaria nº 
010/2016 entre a ALVF e as IES, em que foram firmadas as atividades da comis-
são de enfermagem por meio de projetos de extensão e pesquisa universitária. 

A finalidade da COMPEnf é reciclar conhecimentos e práticas desenvolvidas 
no cotidiano dos enfermeiros, estudar e propor metas, agregar conhecimentos 
teóricos, para subsidiar a prática dos profissionais e instrumentalizá-los para 
uma prática qualitativa11. Tais finalidades, objetivos, estrutura, organização e 
funcionamento foram estabelecidos por meio da elaboração de um regimento 
interno da COMPEnf. 

A comissão atua em encontros mensais, que ocorrem nas dependências do 
HRO, com o intuito de agilizar as demandas para aplicabilidade e operaciona-
lidade do PE nas unidades, bem como avaliação e feedback dos procedimentos 
adotados. Além de tais atividades internas da COMPEnf, os integrantes atuam 
in loco em visitas de suporte e treinamentos às equipes, além de auditar e avaliar 
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prontuários para fins de levantamento de indicadores quantitativos e qualitativos 
do uso de PE nas unidades hospitalares.

Semelhante ao trabalho executado por esta comissão, em Campinas/SP, um 
estudo analisou o processo de enfermagem em um hospital governamental, para 
identificar as fases utilizadas pelos enfermeiros da instituição. Dos 45 enfermeiros 
que compuseram a amostra, observou-se que eles não realizam o PE de forma in-
tegral, uma vez que as fases eram realizadas de forma independente, e o histórico 
de enfermagem e o planejamento as fases menos utilizadas pelos enfermeiros12.

Para evitar essas ocorrências, a comissão elaborou um planejamento com 
cronograma de implantação e implementação do PE para gradativamente aten-
der todas as unidades de assistência de enfermagem, tendo como meta, ao final 
do ano de 2019, a obtenção da totalidade das unidades de abrangência do HRO 
e parte do Hospital da Criança na ALVF.

No tocante às dificuldades encontradas no percurso desse período, cita-se a 
resistência por parte de alguns profissionais em executar o processo em sua pleni-
tude, fato que resultou nas auditorias por parte da comissão. Alguns enfermeiros 
demonstraram indiferença com o processo, explanando críticas desmotivadoras. 
Outros aspectos convergem com o estudo realizado por Silva et al. (2014)13, em 
que é apontado a sobrecarga de trabalho e número insuficiente de profissionais 
para o desempenho das atividades. Por outro lado, obtiveram-se grupos empe-
nhados e decididos em registrar a sua prática.

Inicialmente, o processo era registrado de maneira rudimentar através de 
planilhas no sistema Office Calc14 e Office Write15. Atualmente dispõe de sof-
tware específico. Nesse sentido, a COMPEnf tem se debruçado em tratativas e 
esforços junto à Diretoria Administrativa e Sistema de Tecnologia da Informa-
ção (STI) para inclusão da NANDA-I, NIC e NOC no sistema de informação da 
instituição, a fim de obter prontuário eletrônico completo, visando agilidade na 
execução das etapas do PE.

Em estudo de revisão integrativa que investigou o impacto decorrente do 
uso das tecnologias de informação na implementação da SAE nas instituições 
de saúde hospitalares, observou-se que o uso dos recursos de informática na as-
sistência é uma realidade em expansão, uma vez que essa tecnologia agiliza as 
atividades e assegura uma gestão eficaz.16
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RODAS DE CONVERSA: CONSTRUÇÕES COTIDIANAS 
ENTRE SUJEITOS REFLEXIVOS

Os primeiros movimentos dos encontros do grupo tiveram início em 2015. 
Na ocasião, foi possível reunir 27 profissionais do serviço e das IES, os quais 
selaram a união de esforços para consolidar a implantação do PE no HRO, por 
meio de um arranjo pedagógico, em que o intercâmbio de saberes produziu e 
reproduziu espaços de discussões entre o serviço e as IES. Esses encontros pos-
sibilitaram a reflexão das ações entre os diferentes atores, com vistas a compre-
ender significados que se relacionam às experiências pregressas dos aprendizes, 
permitindo-lhes ser também os protagonistas da construção.17

Os encontros passaram a ter uma periodicidade quinzenal, em ambiente 
interno da instituição, com datas previamente agendadas ao longo do ano, com 
duração de aproximadamente duas horas.11 Durante os encontros, as rodas de 
conversa foram adotadas como mecanismo didático metodológico, convergin-
do para um espaço dialógico de uma construção coletiva e compartilhada. Essa 
experiência estimulou a troca de saberes das vivências nas unidades em relação 
ao PE; assim, as ações passaram a ser centradas na problematização e reflexão 
sobre os casos clínicos dos pacientes. As rodas de conversa têm como foco cen-
tral a troca de ideias e saberes entre seus interlocutores, mediada pela produção 
e reprodução de experiências vividas em uma ação reflexiva.17

No primeiro encontro, buscou-se a sensibilização e aproximação com o 
conteúdo proposto. Para isso, foram distribuídos aos participantes tarjetas em 
diferentes cores para que, em duplas, os profissionais discorressem sobre os se-
guintes termos: paciente, enfermagem e cuidado. Posteriormente, as concepções 
de cada dupla foram afixadas em um painel para discussão a partir desses con-
ceitos, confrontando com as teorias de enfermagem e sua importância para os 
profissionais, tendo em vista que as teorias fundamentam as ideias e concepções 
no contexto proposto mediante os significados dos termos.

Em outros termos, a teoria suscita o significado do conceito, em que uma 
palavra pode adquirir diferente significado dependendo do contexto atribuído. 
Assim, pode-se dizer que, se alterarmos o sentido de uma palavra, altera-se o 
sentido da teoria; portanto, a melhor forma de esclarecer um conceito é explanar 
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a teoria no qual ele se insere. Daí a importância da escolha de uma teoria para 
respaldar o PE, já que seus atributos servem para assegurar a prática assistencial.18 

Diante disso, cada concepção listada pelas duplas era discutida e associada 
à realidade encontrada, considerando a formação de cada um dos participantes. 
Os resultados dessa dinâmica foram associados à teoria de Wanda Horta, pois 
sua teoria ressalta a importância de colaborar com o usuário para satisfazer suas 
necessidades humanas básicas. Para isso, os enfermeiros dispõem de ferramentas 
indispensáveis como conhecimento, habilidades e atitude.13

Também eram trabalhadas questões sobre quem é o centro do cuidado, os 
sinais, sintomas ou a patologia e a respeito de qual era a concepção dos presentes 
sobre estar saudável ou doente. 

Refletir sobre o objeto do cuidado requer a valorização da vida19; logo, ao 
refletir sobre o cuidado, talvez seja possível compreender que as atitudes dos 
profissionais de enfermagem necessitam ser constantemente reavaliadas. 

A partir dessas reflexões ao longo dos encontros, acrescentaram-se as dis-
cussões relacionadas à temática sobre as etapas do PE, desde a construção do 
Histórico de Enfermagem (HE), incluindo instrumentos da anamnese e exame 
físico, embasado nos Domínios de NANDA-I, que é norteador para os primeiros 
diagnósticos de enfermagem. 

À medida que as discussões avançam e as etapas evoluem, aplica-se a mes-
ma técnica em outras unidades do hospital, tendo em vista que cada setor possui 
características distintas perfazendo a riqueza das discussões. Para inserção de 
uma nova unidade, inicia-se pela atividade de reflexão, apresentação dos novos 
membros definidos pela unidade a ser perscrutada e se utilizam técnicas para 
instigar e construir discussões e reflexões dos conceitos anteriormente citados 
frente ao usuário. Diante dessas concepções, realiza-se uma interface com a teoria 
e a prática, pois ambas convergem, assumindo uma cumplicidade no campo da 
aprendizagem20, quebrando o paradoxo dicotômico entre essa dissociabilidade. 

A elaboração dos diagnósticos exige pensamento crítico e tomada de deci-
são. O conceito de diagnóstico envolve julgamento das respostas do indivíduo, 
da família ou comunidade aos problemas de saúde, que podem ser reais ou po-
tenciais, assumindo uma interpretação científica dos dados apurados, utilizados 
para nortear o planejamento, a implementação e a avaliação de enfermagem.18

Os componentes dos diagnósticos de enfermagem definirão se ele será de ris-
co, com foco no problema, de bem-estar, ou de promoção à saúde. O diagnóstico 
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com foco no problema é utilizado com mais frequência, composto por um título 
fornecido pela NANDA-I. As características definidoras são indicadores/inferên-
cias observáveis no paciente através dos sinais e sintomas e, consequentemente, 
quanto mais características definidoras, mais acurado o diagnóstico. Os fatores 
relacionados são a etiologia, o que pode influenciar ou potencializar o diagnós-
tico, auxiliando na seleção das intervenções.

A versão NANDA-I 2018-2020 apresenta duas novas categorias: “população 
de risco” e “condições associadas”. A primeira refere-se a grupos de indivíduos 
que se tornam suscetíveis a respostas humanas em consequência de determina-
das características compartilhadas; as condições associadas estão relacionadas 
a diagnósticos médicos, procedimentos, lesões e demais contextos que não são 
modificáveis pela enfermagem.4

O HE considera os sinais e sintomas, identifica fenômenos de saúde e re-
flete as respostas aos acontecimentos a partir dos diagnósticos. Durante sua es-
truturação, se estabelecem debates entre os presentes abordando os desafios da 
relação interpessoal no âmbito da unidade em questão e suas particularidades. 
E, a partir disso, se constrói o instrumento para ser aplicado ao usuário daquela 
unidade, reconhecendo a sua utilidade real, considerando a família (informante), 
como ferramenta importantíssima para tal.

No histórico, ao abordar o exame físico, deve-se considerar as condições 
globais dos usuários, utilizando-se os métodos propedêuticos, os quais exigem 
conhecimentos do profissional quanto aos limites de normalidades e anorma-
lidades. A partir dessa observação, os elementos essenciais apresentados pelos 
indivíduos são registrados no prontuário do usuário, abrangendo tanto os aspec-
tos biológicos, sociais, espirituais, emocionais e ambientais. Somente com um 
exame físico acurado, é possível a utilização correta do SLP.21

A Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) pode ser definida 
como diversos instrumentos de avaliação desenvolvidos para mensurar os re-
sultados dos sistemas de oferecimento de cuidado de saúde e consiste na classi-
ficação desses resultados de enfermagem, visando avaliar os efeitos das interven-
ções6. Cabe destacarão o fato de que esse instrumento serve para mensuração 
da qualidade do serviço. Pelo fato de a NOC utilizar-se da escala de Likert para 
sua classificação, é de entendimento da COMPEnf que esses resultados podem 
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tornar-se subjetivos. Nesse aspecto, seus membros vêm trabalhando para esta-
belecer parâmetros a fim de definir a pontuação da escala, através de estudos 
com os acadêmicos.

O estabelecimento da Intervenção de Enfermagem (NIC), cuja finalidade é 
propor as intervenções ao usuário, tem se apresentado como a parte mais moro-
sa da construção, pois seus domínios não são interligados com os da NANDA-I. 
E isso torna o processo mais paulatino, lembrando que a intervenção deve dar 
conta dos fatores selecionados e, caso não seja bem sucessiva, deve-se tratar os 
sinais e sintomas apresentados.

A junção do Histórico, NANDA-I, NIC e NOC ocorrem em conjunto com 
todos os profissionais nas rodas de conversa, pois o método adotado pela COM-
PEnf para a estruturação do PE, após a sensibilização dos conceitos, é construir 
os diagnósticos de enfermagem para depois redigir o histórico a partir do perfil 
diagnóstico mais presente naquela unidade. Na sequência, são construídos os 
Resultados de Enfermagem (RE) e Intervenções de Enfermagem (IE). Todas as 
etapas permanecem em um fluxo de revisão contínua e remodelagem de acordo 
com aplicabilidade e atualizações.

Dessa forma, após o encontro inicial de reflexão, sensibilização e nortea-
mento sobre SAE e PE, os próximos encontros são direcionados para construção 
das etapas do processo. Desse modo, o primeiro passo é elencar os diagnósticos 
de enfermagem; para isso, o grande grupo divide-se em pequenos grupos, man-
tendo em sua composição a presença de professores, enfermeiros e acadêmico 
de enfermagem para a manipulação do SLP. Com essa composição, acredita-se 
que seja possível miscigenar os saberes e fortalecer o conhecimento.

Nestes pequenos grupos, a metodologia organizacional é utilizada da se-
guinte forma para a divisão do estudo dos domínios na NANDA-I: grupo 1 
(Domínios 1, 2, 3 e 4); grupo 2 (domínios 5, 6, 7, 8 e 9); grupo 3 (domínios 9, 
10, 11, 12 e 13). É responsabilidade de cada grupo estudar todos os diagnósticos 
existentes nos seus respectivos domínios e elencar quais deles possuem o perfil 
clínico adequado para o setor que está sendo trabalhado.

Finalizada a definição dos diagnósticos de enfermagem que seriam utilizados 
pela unidade, inicia-se a construção do histórico de enfermagem. Esse instrumento 
apresenta-se voltado aos domínios de NANDA-I, onde os primeiros questiona-
mentos focam em promoção da saúde, segurança e proteção, por exemplo. Des-
se modo, o enfermeiro consegue ter um norte sobre em qual domínio procurar 
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por diagnósticos que possam solucionar os problemas potenciais evidenciados 
logo na coleta de dados, trazendo maior praticidade na execução do processo.

Ao concluir essas duas etapas iniciais, os encontros são direcionados à 
construção dos resultados de enfermagem (RE) alinhados aos diagnósticos ini-
cialmente selecionados. São formados novamente os grupos, que avaliarão quais 
RE são capazes de atender aos DE elencados. Nesse momento, os grupos procu-
ram pelos resultados de enfermagem apresentados em NOC para cada um dos 
diagnósticos de enfermagem definidos na primeira etapa e destacam os indica-
dores capazes de fornecer uma avaliação efetiva das ações de enfermagem para 
a resolução do DE.

A seleção das intervenções e das prescrições de enfermagem em NIC acon-
tece logo após a definição de todos os RE. A organização é feita da mesma forma 
como se definem os RE. Os grupos avaliam cada intervenção de enfermagem e 
suas respectivas atividades apresentadas pela NIC para cada um dos DE e mo-
dificam as prescrições conforme necessário, procurando adaptá-las à realidade 
da unidade e da instituição.

Cada etapa concluída nos encontros é colocada em prática no serviço. Essa 
dinâmica garante que os profissionais avaliem se o que foi produzido é passível 
de ser executado na unidade e permite que no próximo encontro sejam apon-
tadas sugestões de melhoria, modificações e exclusões. Ou seja, os encontros 
nunca acabam e as revisões são realizadas sempre que necessárias. Além disso, 
essa ação de revisar o conteúdo produzido e trazer discussões construtivas sobre 
elas permite que os novos profissionais inseridos à equipe possam engajar-se na 
construção do processo, fazendo com que a rotatividade de funcionários não 
seja um empecilho na sua execução.

 Cabe salientar que, nos primeiros encontros realizados com UTI e On-
cologia, estavam convidados também técnicos de enfermagem para fazer parte 
das rodas de conversa, porém eles não se sentiram à vontade em debater os te-
mas propostos, informando não atender a demanda. Dessa forma, a participa-
ção dos técnicos não foi mantida, o que foi considerado uma perda, porém se 
entendeu que se deveria estruturar uma nova proposta futura de participação 
para os profissionais de nível médio. Portanto, e a COMPEnf acatou a decisão 
dos enfermeiros e, na aplicabilidade do processo, não se observou dificuldades.
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CONSTRUÇÃO DA MATRIZ ASSISTENCIAL

A incorporação do SLP na prática profissional diária tem como base os ele-
mentos prioritários elencados nas rodas de conversas, oriundo da abordagem 
NANDA-I, NIC, NOC (NNN). Para tanto, fez-se necessária a construção, com 
IES e ALVF, de documentos norteadores, contemplando a interligação NNN, 
através de planilhas no sistema Office Calc, que passou a ser denominada Matriz 
Assistencial NNN. Do mesmo modo, foi necessária a elaboração do formulário 
de Processo de Enfermagem no sistema Office Writer, possibilitando estabelecer 
o planejamento da assistência de enfermagem a partir da interligação do SLP. 

Durante a construção da matriz assistencial (MA) para a execução do pro-
cesso de enfermagem, ela foi considerada uma ferramenta utilizada para coletar 
e dispor dados, uma vez que auxilia na tomada de decisões nos mais diversos 
ambientes empresariais ou não22. Assim, foi necessário organizá-la de modo que 
a leitura e a interpretação fossem de fácil compreensão e manuseio aos profissio-
nais que a utilizariam, tendo a importância da uniformização das condutas em 
saúde com fundamentação científica como percussor para o início de sua criação, 
percebendo a matriz assistencial como uma estratégia para que isso aconteça.23

A sua construção deu-se a partir de encontros divididos por execução de 
etapas de produção.
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Figura 1 - Construção da matriz para a implantação e implementação do Processo 
de Enfermagem

Encontros com 
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Fonte: Vicari, Argenta, Adamy (2017).
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A organização da matriz é feita por domínios de NANDA-I, em que cada 
tabela da planilha corresponde a um domínio. Em cada domínio haverá a liga-
ção NANDA -I, NIC e NOC de cada DE inicialmente selecionado pelos grupos, 
articulada em três colunas: uma coluna de cor azul para o DE; outra, de cor la-
ranja para o RE; e uma de cor verde para a IE. Na coluna do DE, abaixo do título 
estarão apresentados sua definição, características definidoras, fatores relacio-
nados ou fator de risco. Na segunda coluna, de RE, será apresentada a definição 
de NOC, título do RE e indicadores avaliados através de um espaço destinado à 
escala likert. Na terceira coluna, de IE, apresenta-se o título da intervenção, sua 
definição e as atividades a serem prescritas.8

Como se trata de uma matriz, em que os dados podem ser dispostos e cole-
tados, o enfermeiro avaliará quais características definidoras, fatores relacionados 
ou de risco, quais resultados e indicadores e quais intervenções e prescrições são 
adequadas ao seu paciente. Ou seja, a matriz serve como um auxílio, com suges-
tões a serem selecionadas, não sendo obrigatório o uso de tudo que está disposto 
nela, garantindo a autonomia da prática profissional. Ao final, o enfermeiro con-
cretiza a ação relacionando essas três etapas do PE através do raciocínio clínico 
e da prática baseada em evidências, de forma padronizada e com a garantia de 
maior cientificidade em suas ações.

O envolvimento dos profissionais durante o processo de criação da MA ga-
rante que a execução do processo aconteça, por ser uma etapa de aprendizagem 
contínua e em conjunto, resultando inclusive em adaptações na MA, sempre em 
busca da sua aplicabilidade na prática.

Em comum acordo com os envolvidos no processo, optou-se em manter a 
MA NNN salva em pasta com livre acesso dos profissionais aos computadores 
de uso comum. O formulário de PE também permanece armazenado no com-
putador da unidade e diariamente é atualizado pelo enfermeiro, com base na 
avaliação do paciente.

A partir dessa avaliação, o enfermeiro avalia os RE e indicadores obtidos 
de NOC e reavalia os DE elencados. Se necessário, faz alterações, bem como no-
vas intervenções, realiza o aprazamento e a impressão do formulário, deixando 
anexado no prontuário para a equipe de enfermagem implementar e checar as 
intervenções prescritas.

Após a consolidação do SLP e a estruturação dos elementos na MA NNN 
e do formulário de PE, realizou-se a sensibilização das equipes com objetivo de 
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informar as mudanças ocorridas. A metodologia modificada a ser implementada 
foi apreciada por todos os envolvidos e pela direção de enfermagem, que conferiu 
apoio e providências necessárias para a consolidação do PE na instituição. Cabe 
ressaltar que as intervenções de sensibilização e incorporação foram ocorrendo 
gradativamente com os enfermeiros em suas equipes.

Nas rodas de conversa, as unidades que estão com o PE em implementação, 
em fases diferentes no desenvolvimento, realizam ajustes conforme a necessidade, 
elencadas principalmente pela equipe de enfermagem às etapas já construídas. 

Por consequência, a reavaliação do PE com a observação da viabilidade das 
interligações NNN estabelecidas previamente na matriz ocorre de forma contínua, 
bem como o empoderamento dos profissionais na acurácia para o refinamento 
dos três elementos – diagnóstico, intervenção e resultados –, os quais constituem 
um modo de fazer e um modo de pensar a prática da enfermagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se que a articulação do serviço e as IES foram os propulso-
res para o fortalecimento da implantação e implementação do PE na instituição. 
Considera-se que a metodologia adotada pela COMPEnf durante as rodas de 
conversa e a construção das matrizes fortaleceram tanto a percepção dos enfer-
meiros quanto professores e acadêmicos no que diz respeito à aplicabilidade prá-
tica do PE, instigando um olhar para além dos conceitos, ou seja, para a busca 
de soluções concretas com foco na resolutividade dos problemas de saúde dos 
pacientes emanados pelo SLP.

Há muito ainda a ser feito, tanto no cumprimento das metas de cobertura 
de todos os setores e unidades da ALVF, como na capacitação dos profissionais 
e produção de conhecimento na área. Porém, o grupo de trabalho rompeu as 
dificuldades logísticas, de falta de envolvimento dos profissionais e de tecnolo-
gia apropriada, demonstrando que o objetivo maior, ao ser liderado por esforços 
mútuos, sobrepõe-se aos obstáculos.



84

REFERÊNCIAS

1. Trindade LR, Silveira A, Ferreira AM, Ferreira GL. Compreensão do processo de 
enfermagem por enfermeiros de um hospital geral do sul do Brasil. Revista de 
Enfermagem da UFSM. 2015; 5(2):267-277.

2. Huitzi-Egilegor JX, Elorza-Puyadena MI, Urkia-Etxabe JM, Asurabarrena-Iraola 
C. Implementação do processo de enfermagem em uma área da saúde: modelos 
e estruturas de avaliação utilizados. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 
2014; 22(5):772-7.

3. Horta, WA. Processo de Enfermagem. São Paulo: EPU; 1979.

4. Herdman TH; Kamitsuru S. Diagnóstico de enfermagem da NANDA I-. Definições 
e classificações 2018-2020. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

5. Butcher HK, Bulechek GM, Docheterman JM, Wagner CW. Nursing interventions 
classifications (NIC). 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

6. Moorhead S, Johnson M, Maas Meridean LM, Swanson E. Classificação dos 
Resultados em Enfermagem: mensuração dos resuktados em saúde. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2016.

7. Brasil. Conselho Federal 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. Disponível em: 
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html.

8.  Vicari G, Argenta C, Adamy EK. Construção de protocolo assistencial para 
pacientes em tratamento radioterápico com base nos sistemas de linguagem 
padronizadas de enfermagem NANDA-I, NIC E NOC. Chapecó: Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC), 2017. (Não disponível eletronicamente).

9. Carvalho EC, Cruz DALM, Herdman T H. Contribuição das linguagens 
padronizadas para a produção do conhecimento, raciocínio clínico e prática 
clínica da Enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem. 2013; 66: p.134-141.

10. Massaroli R, Martini JG, Massaroli A, Lazzarini DD, Oliveira SN, Canever BP. 
Trabalho de enfermagem em unidade de terapia intensiva e sua interface com a 
sistematização da assistência. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem. 2015; 
19(2):252-258.

11. Adamy, EK et al. Integração ensino-serviço: estratégia para a consolidação 
do processo de enfermagem. In: Carine Vendruscolo et al. (org.). Frutos 
dos movimentos da educação permanente em Santa Catarina: caminhos de 
oportunidades. Porto Alegre: Rede Unida, 2018. p. 01.



85

12. Martino MMF, Fogaça LF, Costa PCP, Toledo VP. Análise da aplicação do processo 
de enfermagem em um hospital governamental. Revista de Enfermagem da UFPE. 
2014; 8(5):1247-53.

13. Silva FR, Prado PF, Carneiro JA, Costa FM. Implementação da sistematização 
da assistência de enfermagem: dificuldades e potencialidades. Revista da 
Universidade Vale do Rio Verde. 2014; 12(2):580-590.

14. Libreoffice Calc. Versão 6.0.1. [S.I.]: The Document Foundation. 2018. Disponível 
em: https://pt-br.libreoffice.org/.

15. Libreoffice Writer. Versão 6.0.1. [S.I.]: The Document Foundation. 2018. 
Disponível em: https://pt-br.libreoffice.org/.

16. Pissaia LF et al. Impacto de tecnologias na implementação da sistematização 
da assistência de enfermagem hospitalar: uma revisão integrativa. Revista de 
Epidemiologia e Controle de Infecção. 2018; 8(1): 1-9.

17. Melo RHV et al. Roda de Conversa: uma Articulação Solidária entre Ensino, 
Serviço e Comunidade. Revista Brasileira de Educação Médica. 2016; 40(2):301-
309.

18. Bousso RS, Poles K, Cruz DALM. Conceitos e Teorias na Enfermagem. Revista da 
Escola de Enfermagem da USP. 2014; 48(1):141-145.

19. Siewert JS, Rodrigues DB, Malfussi LBH, Andrade SR, Erdmann AL. Gestão do 
Cuidado Integral em Enfermagem: reflexões sob a perspectiva do pensamento 
complexo. Revista Mineira de Enfermagem. 2017; 1021-1047.

20. Santos RS; Frison Marli DF. Considerações sobre a dicotomia entre teoria e prática 
na mediação dos saberes docentes durante o processo formativo de professores de 
Ciências Naturais. Revista Didática Sistêmica. 2014; 16(2):15-29.

21. Silva CC, Valente GSC, Garcez VM, Saboia ER. O exame físico e o processo de 
enfermagem: para além do dualismo entre teoria e prática. Revista de Enfermagem 
da UFPE. 2014; 8(1):2281-6.

22. Pestana MD, Veras GP, Ferreira MTM, Silva AR. Aplicação integrada da matriz 
GUT e da matriz da qualidade em uma empresa de consultoria ambiental. Um 
estudo de caso para elaboração de propostas de melhorias. XXXVI Encontro 
Nacional de Engenharia de Producão Contribuições da Engenharia de Produção 
para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil, João Pessoa-PB. 
Brasil: Abepro; 2016: 1-18. 

23. Maia, ET. Mapeamento de competências de profissionais de radioterapia em 
hospitais do SUS. [Dissertação Mestrado Profissional em Saúde Pública]. Rio de 
Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, 2015.


