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Posfácio

O posfácio desta obra sintetiza a proposta desenhada pelos autores cuida-
dosamente convidados para delinear conceitos, concepções e principalmente ma-
terializar a prática do Processo de Enfermagem no ensino e serviço, colocando 
em evidência a utilização de uma metodologia para assistência de enfermagem e 
Sistema de Linguagem Padronizada (NANDA-I, NOC, NIC e CIPE). Além disso, 
agrega também como função uma difícil e honrosa missão. Os organizadores 
sentem-se lisonjeados; sentem-se, na verdade, honrados com a oportunidade 
de dividir a composição de autoria deste livro na estruturação de seu primeiro 
capítulo com a Dr.ª Telma Ribeiro Garcia. Ocorre que esta representante assídua, 
fervorosa, ícone para a enfermagem nas temáticas Sistematização da Assistência 
de Enfermagem, Processo de Enfermagem e CIPE fez sua passagem deste plano 
em 06 de junho de 2019. A Dr.ª Telma (carinhosamente assim chamada) acei-
tou escrever o capítulo “Sistematização da prática e processo de enfermagem: 
elementos estruturantes do saber e do fazer profissional”. Enfermeira aguerrida, 
sorridente, dinâmica e disponível – sempre – e, principalmente, um magnífico 
exemplo, por sustentar, por ter tido a iniciativa em fazer frente a uma temática 
vital para a enfermagem, mas que encontra certamente inúmeras barreiras – das 
mais diversas – para sua concretização e lamentavelmente muitas vezes condu-
zidas pelos próprios profissionais enfermeiros. 

A Dr.ª Telma, profissional de vanguarda, vislumbrou com muita clareza 
a formação clínica de excelência, ensejada, desejada para a enfermagem, o de-
senvolvimento do Raciocínio Clínico, atributo necessário ao alcance desta per-
formance de formação e que justamente coloca o enfermeiro no lugar e espaço 
social profissional que deve e tem direito em atingir, isto é, um profissional que 
desenvolve atenção em saúde com expertise clínica. Tudo isso a nossa querida 
Dr.ª Telma enxergou desde os primórdios de sua formação e entendeu que a 
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metodologia do Processo de Enfermagem e a Sistematização da Assistência eram 
caminhos seguros e científicos para esta formação.

Ao mesmo tempo em que se disponibiliza ao público da área da enfermagem 
um compêndio, cujo tema é extremamente relevante e essencial, despedimo-nos 
da Dr.ª Telma, tristes por não podermos mais usufruir desta brilhante convi-
vência. Contudo, ao mesmo tempo, felizes, por termos sido agraciados com este 
aparte que já compõe sua bela e inestimável trajetória profissional. Obrigada, 
querida Dr.ª Telma!


