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Plano de Ensino 

Disciplina: Disciplina: Disciplina: Disciplina: SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEMSISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEMSISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEMSISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM    

Curso: Enfermagem 

Período Letivo: 2018 Série: 4ª  Obrigatória (X)   Optativa (   ) 

CH Teórica: 60 CH Prática: 20 CH Total: 80 

 

I I I I ----    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

Gerais: Gerais: Gerais: Gerais: - Proporcionar conhecimentos teóricos que possam subsidiar ações e habilidades 
fundamentadas cientificamente para implementar e avaliar a sistematização da assistência de 
enfermagem. 

Específicos: Específicos: Específicos: Específicos: - 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 às 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    

II II II II ----    EmentaEmentaEmentaEmenta    

Princípios e fundamentos teóricos do processo de enfermagem. Processo de enfermagem deliberado 
e sistemático em ambientes públicos e privados.  Etapas do cuidado profissional de enfermagem. A 
prática de enfermagem. Transcrição dos diagnósticos de enfermagem. Construção dos protocolos de 
diagnóstico. Prescrições de enfermagem. Normas, rotinas e procedimentos. Aspectos éticos. 
Planejamento da assistência de enfermagem, estabelecendo as ligações entre NANDA, os resultados 
(NOC) e intervenções (NIC). Desenvolvimento de habilidades para realizar os registros de 
enfermagem. Correlação da informatização com a sistematização da assistência em enfermagem. 
Planejamento para a implementação da sistematização da assistência em enfermagem. 
Interdisciplinaridade e intersetorialidade nas relações entre Saúde e Ambiente. 

III III III III ---- Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino 
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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.    

1º Bm1º Bm1º Bm1º Bm    

4444----Coleta de dadosColeta de dadosColeta de dadosColeta de dados    
    *    *    *    *Histórico de enfermagem 
    *Instrumentos de coleta de dados 
 
5555----Diagnóstico de enfermagemDiagnóstico de enfermagemDiagnóstico de enfermagemDiagnóstico de enfermagem    
    *Inserção do diagnóstico de enfermagem no processo assistencial 
    *Estabelecimento do diagnóstico, segundo a Taxonomia da NANDA    

2º Bm2º Bm2º Bm2º Bm    

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    

3º Bm3º Bm3º Bm3º Bm    

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    

4º Bm4º Bm4º Bm4º Bm    

IV IV IV IV ---- Tempo De Estudo Discente (TED) Tempo De Estudo Discente (TED) Tempo De Estudo Discente (TED) Tempo De Estudo Discente (TED)    

São destinadas duas horas para estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar e 
alertar o estudante em relação ao que e como vai aprender. Para isso as estratégias 
utilizadas serão: a clareza na apresentação dos objetivos e organização prévia do 
material estudado. 

1º BM 

São destinadas duas horas para estratégias co-instrucionais que consiste em apoiar os 
conteúdos curriculares durante o processo de ensino ou da leitura do texto de ensino. 
As estratégias utilizadas serão: ilustrações e analogias. 

2º BM 
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São destinadas duas horas para estratégias pós-instrucionais que consiste em apresentar 
depois do conteúdo que se há de aprender e permitir ao aluno formar uma visão 
sintética, integradora e inclusive crítica do material. As estratégias utilizadas serão: 
perguntas intercaladas e pistas topográficas e discursivas. 

3º BM 

São destinadas duas horas para elaboração e montagem de contextos relacionados ao 
assunto das matérias estudadas na faculdade. As estratégias utilizadas serão: mapas 
conceituais e redes semânticas e uso de estruturas textuais. 

4º BM 

V V V V ---- Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento    
As atividades de nivelamento, podem se apresentar sob forma de cursos de curta 
duração, que servem para recordar alguns conteúdos básicos de português, e ciência 
básica que os alunos deveriam ter conhecimento para ingressar no ensino superior e 
poder acompanhar melhor as matérias do curso que escolheu. 

1º ao 4º BM 

VI VI VI VI ---- Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa    
A prática será  com atividades que possam correlacionar à sistematização de 
enfermagem, num primeiro momento, com atividades do universo cotidiano do 
acadêmico. Posteriormente aumenta-se a complexidade dos experimentos para a 
introdução do acadêmico a rotina profissional. 

1º BM 

Aula prática com Organização das ideias de nexos causais dos problemas de enfermagem a 
serem trabalhados. 

2º BM 

Prática e elaboração de Redação de relatórios sobre as aulas de estudo de casos clínicos 
conforme as etapas do processo de enfermagem. 

3º BM 

Aula prática e a relação com protocolos experimentais de textos científicos. 4º BM 

VII VII VII VII ---- Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem    
Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que embasam a 
aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, com 
reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Enfermagem. 

1º BM 

Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que embasam a 
aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, com 
reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Enfermagem, bem como 
pesquisas em biblioteca e na sala de Informática e análise de artigos científicos da área 
em questão. 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. 
 

2º BM 

Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que embasam a 
aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, com 
reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Enfermagem, bem como 
pesquisas em biblioteca e na sala de Informática e análise de artigos científicos da área 
em questão. Apresentação de estudos de casos pelos alunos, sob orientação do 
docente; 

3º BM 

Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que embasam a 
aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, com 
reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Enfermagem, bem como 
pesquisas em biblioteca e na sala de Informática e análise de artigos científicos da área 
em questão. 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 

 

 

 

4º BM 
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complementares utilizando as normas da ABNT. Nesse momento deverão 
desenvolver tal atividade utilizando também do conhecimento da disciplina de 
Semiologia. 

VIII VIII VIII VIII ----    Atividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades Avaliativas    
1º BM 
2º BM 
3º BM 

Avaliações Parciais  composta por: observação do docente, participação do estudante 
nas atividades, seminário e oficina de trabalho com peso ate 2,0. 
Avaliações Regimentais com peso ate 8,0. 4º BM 

IX IX IX IX ----    MonitoriaMonitoriaMonitoriaMonitoria    
Não previsto. 

X X X X ----    Grupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação Científica    
Não previsto.    

XI XI XI XI ---- Projetos Projetos Projetos Projetos    
Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 

Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão Projeto de 
Extensão Fadap/FAP. 

XII XII XII XII ---- Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios    

Educação Ambiental 

Educação em Direitos Humanos  

Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 
XIII XIII XIII XIII ---- Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica    

BARROS, Katiucia Martins; LEMOS, Isamara Corrêa. Processo De Enfermagem: Processo De Enfermagem: Processo De Enfermagem: Processo De Enfermagem: Fundamentos E 
Discussão De Casos Clínicos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2016.  
BRASILEIRO, Marislei De Sousa Espíndula; FERREIRA, Bruna Alves Da Silva. SAE SAE SAE SAE ---- Sistematização da  Sistematização da  Sistematização da  Sistematização da 
assistência de enfermagem para a realidade brasileiraassistência de enfermagem para a realidade brasileiraassistência de enfermagem para a realidade brasileiraassistência de enfermagem para a realidade brasileira. Goiânia: Ab Editora, 2016.  
NANDA. Diagnóstico de enfermagem da NANDADiagnóstico de enfermagem da NANDADiagnóstico de enfermagem da NANDADiagnóstico de enfermagem da NANDA:  definições e classificações - 2015-2017. Porto 
Alegre: Artmed, 2015. 
http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 

XIV XIV XIV XIV ---- Bibliografia Complementar Bibliografia Complementar Bibliografia Complementar Bibliografia Complementar    

ALMEIDA, Miriam de Abreu. et al. Processo de enfermagem na prática clínica: Processo de enfermagem na prática clínica: Processo de enfermagem na prática clínica: Processo de enfermagem na prática clínica: estudos clínicos 
baseados na prática do Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
CARPENITO, Lynda Juall. Manual de diagnósticos de enfermagem.Manual de diagnósticos de enfermagem.Manual de diagnósticos de enfermagem.Manual de diagnósticos de enfermagem. 15. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2018. 
CHEEVER, Kerry H. Brunner e Suddarth:Brunner e Suddarth:Brunner e Suddarth:Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
MOHALLEM, Andre�a Gomes da Costa; FARAH, Olga Guilhermina Dias; LASELVA, Claudia Regina. 
Enfermagem pelo método de estudo de casos.Enfermagem pelo método de estudo de casos.Enfermagem pelo método de estudo de casos.Enfermagem pelo método de estudo de casos. Barueri, SP: Manole, 2011. 
NUNES, Maria Inês; et al. Enfermagem em gerEnfermagem em gerEnfermagem em gerEnfermagem em geriatria e gerontologiaiatria e gerontologiaiatria e gerontologiaiatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
koogan, 2012. 
http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 
 

XXXXVVVV    ---- Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina    

Professor Mestre José Marcos Garcia 

 


