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PLANO DE ENSINO 

 

    
Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina     

    
Série Série Série Série     

    
Período Letivo Período Letivo Período Letivo Período Letivo     

    
Carga Horária Carga Horária Carga Horária Carga Horária     

Sistematização Sistematização Sistematização Sistematização da Assistência dda Assistência dda Assistência dda Assistência de Enfermageme Enfermageme Enfermageme Enfermagem    4444ºººº    2012012012018888    80808080    

 
 

I I I I –––– EMENTA EMENTA EMENTA EMENTA    
 
A disciplina consiste em proporcionar ao estudante conhecimento dos aspectos teóricos e práticos 
para implementação da sistematização da assistência de enfermagem. Requer oferecer subsídios 
para o desenvolvimento do raciocinio critico através de situações de ensino-aprendizagem na 
área da criança, mulher e adulto, bem como de experiências vivenciadas com enfoque na 
interdisciplinaridade. 
 

 
 

II II II II –––– OBJETIVO GERAL OBJETIVO GERAL OBJETIVO GERAL OBJETIVO GERAL    
 
Proporcionar conhecimentos teóricos que possam subsidiar ações e habilidades fundamentadas 
cientificamente para implementar e avaliar a sistematização da assistência de enfermagem 
 

 
 

III III III III ––––    OBJETIVOS ESPECÍOBJETIVOS ESPECÍOBJETIVOS ESPECÍOBJETIVOS ESPECÍFICOSFICOSFICOSFICOS    
 
-Conhecer a importância da sistematização da assistência em enfermagem no processo de trabalho 
do enfermeiro 
 -Conhecer os aspectos éticos e legais na implementação da sistematização da assistência em 
enfermagem 
-Correlacionar as teorias de enfermagem e sua influência no processo de cuidar 
-Desenvolver habilidades para desenvolver as etapas do processo de enfermagem 
-Desenvolver habilidades para estabelecer o diagnóstico, segundo a Taxonomia da NANDA 
-Planejar a assistência de enfermagem estabelecendo as ligações entre NANDA, os resultados 
(NOC) e intervenções (NIC) 
-Desenvolver habilidades para realizar os registros de enfermagem 
-Correlacionar a informatização com a sistematização da assistência em enfermagem 
-Conhecer o planejamento para a implementação da sistematização da assistência em 
enfermagem 
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IV IV IV IV –––– CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO    
1111----Evolução da sistematização da assistência em enfermagemEvolução da sistematização da assistência em enfermagemEvolução da sistematização da assistência em enfermagemEvolução da sistematização da assistência em enfermagem 
  * Importância da sistematização da assistência em enfermagem no processo de trabalho do 
enfermeiro 
  * Aspectos éticos e legais na implementação da sistematização da assistência em enfermagem 
 
2222----Teorias de EnfermagemTeorias de EnfermagemTeorias de EnfermagemTeorias de Enfermagem 
     *Definições e conceitos 
     *As teorias de enfermagem e sua influência no processo de cuidar 
     *Teoria de Wanda de Aguiar Horta 
     *Teoria de Dorothea Oren 
     * Teoria de Imógenes King 
     *Teoria de Peplau 
 
3333----Relações entre os passos do processo de enfermagemRelações entre os passos do processo de enfermagemRelações entre os passos do processo de enfermagemRelações entre os passos do processo de enfermagem 
    *Investigação e diagnóstico 
    *Diagnóstico e planejamento 
    *Planejamento e implementação 
    *Implementação e avaliação 
    *Requisitos para desenvolvimento deste processo: conhecimento, habilidades interpessoais e 
técnicas, comunicação, desejo e capacidade de cuidar. 
 
4444----Coleta de dadosColeta de dadosColeta de dadosColeta de dados    
    *    *    *    *Histórico de enfermagem 
    *Instrumentos de coleta de dados 
 
5555----Diagnóstico de enferDiagnóstico de enferDiagnóstico de enferDiagnóstico de enfermagemmagemmagemmagem    
    *Inserção do diagnóstico de enfermagem no processo assistencial 
    *Estabelecimento do diagnóstico, segundo a Taxonomia da NANDA  
     
6666----Planejamento dos cuidados de enfermagemPlanejamento dos cuidados de enfermagemPlanejamento dos cuidados de enfermagemPlanejamento dos cuidados de enfermagem    
   *Estabelecimento dos resultados (NOC) e intervenções (NIC)    
            *Ligações entre NANDA, NOC, NIC 
 
7777----Avaliação do plano de cuidadosAvaliação do plano de cuidadosAvaliação do plano de cuidadosAvaliação do plano de cuidados    
    
8888----Registros de enfermagemRegistros de enfermagemRegistros de enfermagemRegistros de enfermagem    
            *Evolução de enfermagem 
   *Anotação de enfermagem 
   *Informatização 
 
9999----Processo para a implementação da sistematização da assistência em enfermagemProcesso para a implementação da sistematização da assistência em enfermagemProcesso para a implementação da sistematização da assistência em enfermagemProcesso para a implementação da sistematização da assistência em enfermagem    
    *    *    *    *Fases do planejamento para a implementação da sistematização da assistência em 
enfermagem 
    *Fatores que facilitam e dificultam implementação e manutenção da sistematização da 
assistência em enfermagem. 
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V V V V ---- Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa---- S S S Seminárioseminárioseminárioseminários    
1º Bimestre:   1º Bimestre:   1º Bimestre:   1º Bimestre:       
*Teorias de Enfermagem  
 
2º Bimestre:   2º Bimestre:   2º Bimestre:   2º Bimestre:       
* Requisitos para desenvolvimento do processo de enfermagem: conhecimento, habilidades 
interpessoais e técnicas, comunicação, desejo e capacidade de cuidar. 
 
3º Bimestre:   3º Bimestre:   3º Bimestre:   3º Bimestre:       
**** Estudo de caso 

4º Bimestre:   4º Bimestre:   4º Bimestre:   4º Bimestre:       
* Estudo de caso 

 
 

VVVVIIII–––– METODOLOGIA  METODOLOGIA  METODOLOGIA  METODOLOGIA     
• Aulas expositivas  
• Estratégia ativa como “situações problemas” da área da criança, mulher, adulto como 

disparador para mobilização do conhecimento prévio do estudante, novas questões de 
aprendizagem, busca ativa, socialização que permitam a construção do conhecimento 
proposto pela disciplina. 

• Apresentação de estudos de casos pelos alunos, sob orientação do docente; 
• Oficina de trabalho:  Oficina de trabalho:  Oficina de trabalho:  Oficina de trabalho:  Atividade a ser desenvolvida e construída com todas as etapas da SAE 

através de uma situação real vivenciada pelo grupo. Onde farão a construção do instrumento 
de coleta de dados, análise com identificação dos diagnósticos segundo a Taxonomia da 
NANDA, proposta de intervenção e avaliação. Após elaborar um relatório final 
fundamentando com busca de fontes literária complementares utilizando as normas da ABNT. 
Nesse momento deverão desenvolver tal atividade utilizando também do conhecimento da 
disciplina de Semiologia. 

 
  

VVVVIIIII I I I –––– AVALIAÇÃO  AVALIAÇÃO  AVALIAÇÃO  AVALIAÇÃO     
1º Bimestre:1º Bimestre:1º Bimestre:1º Bimestre:    
Avaliação escrita: 8,0 pontos 
Trabalho: 2,0 pontos 
Desempenho em sala (assiduidade, participação e interesse): 1,0 ponto 
 
2º Bimestre:2º Bimestre:2º Bimestre:2º Bimestre:    
Avaliação escrita: 8,0 pontos 
Seminários: 2,0 pontos 
Desempenho em sala (assiduidade, participação e interesse): 1,0 ponto 
 
3º Bimestre:3º Bimestre:3º Bimestre:3º Bimestre:    
Avaliação escrita: 6,0 pontos 
Estudo de Caso: 4,0 pontos 
Desempenho em sala (assiduidade, participação e interesse): 1,0 ponto 
 
4º Bimestre:4º Bimestre:4º Bimestre:4º Bimestre:    
Avaliação escrita: 6,0 pontos 
Estudo de Caso: 4, 0 pontos 
Desempenho em sala (assiduidade, participação e interesse): 1,0 ponto 
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VVVVIIIIII II II II –––– RECUPERAÇÃO  RECUPERAÇÃO  RECUPERAÇÃO  RECUPERAÇÃO     

Avaliação com questões dissertativas baseada em problematização, valendo 10 pontos. 
 

 
IXIXIXIX    –––– BIBLIOGRAFIA BÁSICA  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  BIBLIOGRAFIA BÁSICA     

1.1.1.1.  ALFARO _ LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagemAplicação do processo de enfermagemAplicação do processo de enfermagemAplicação do processo de enfermagem: um guia passo a passo. 4.ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

2.2.2.2.  DOENGES, M.E.; MOORHOUSE, M.F.; GEISSLER, A.C. Planos  de cuidados de enfermagemPlanos  de cuidados de enfermagemPlanos  de cuidados de enfermagemPlanos  de cuidados de enfermagem. 
Orientações para o cuidado individualizado do paciente. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 970p. 

3.3.3.3.  GEORGE, J. B. e cols. Teorias de enfermagTeorias de enfermagTeorias de enfermagTeorias de enfermagem. em. em. em. Os fundamentos para a prática profissional. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

4.4.4.4.  HORTA, W. A. Processo de enfermagem.Processo de enfermagem.Processo de enfermagem.Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 1979.  

5.5.5.5. JOHNSON, M. Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem; ligações entre Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem; ligações entre Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem; ligações entre Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem; ligações entre 
NANDA, NOC e NIC. NANDA, NOC e NIC. NANDA, NOC e NIC. NANDA, NOC e NIC. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

6.6.6.6. NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. Diagnósticos de enfermagem da   Diagnósticos de enfermagem da   Diagnósticos de enfermagem da   Diagnósticos de enfermagem da   NANDA. NANDA. NANDA. NANDA. 
Definições e classificação 2005 – 2006. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2006. 

    

 
 

X X X X –––– BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR     
 
1.1.1.1. BATES, B.; BICKLEY, L. S.; HOEKELMAN, R. A. Propedêutica  
Médica. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
2 .2 .2 .2 .CAROLYN JARVIS; Exame Físico e Avaliação de SaúdeExame Físico e Avaliação de SaúdeExame Físico e Avaliação de SaúdeExame Físico e Avaliação de Saúde. 3a ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 
 
3. 3. 3. 3. CARPENITO, L. J. Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica. 8 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 
 
4.4.4.4.    CARPENITO, L. J. Planos de cuidado em enfermagem e documentação Planos de cuidado em enfermagem e documentação Planos de cuidado em enfermagem e documentação Planos de cuidado em enfermagem e documentação. 2 ed. Porto 
Alegre:Artmed, 2002. 
 
5.5.5.5.    KURCGANT, P. Administração em enfermagem. Administração em enfermagem. Administração em enfermagem. Administração em enfermagem. São Paulo: EPU, 2001.    
L U N N E Y ,  M .  P e n s a m e n t o  c r í t i c o  e  d i a g n ó s t i c o s  d e   P e n s a m e n t o  c r í t i c o  e  d i a g n ó s t i c o s  d e   P e n s a m e n t o  c r í t i c o  e  d i a g n ó s t i c o s  d e   P e n s a m e n t o  c r í t i c o  e  d i a g n ó s t i c o s  d e  
e n f e r m a g e me n f e r m a g e me n f e r m a g e me n f e r m a g e m ----     E s t u d o s  d e  c a s o  e  a n á l i s e s ....  Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
6. 6. 6. 6. IYER, P. W.; TAPTICH,B. J.; BERNOCCHI-LOSEY, D. Processo e diagnóstico em enfermagem. Processo e diagnóstico em enfermagem. Processo e diagnóstico em enfermagem. Processo e diagnóstico em enfermagem. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.                                                                

 
XlXlXlXl---- Professor Professor Professor Professor    

Erika Doreto Blaques 

 
 
 


