
AÇÕES EDUCATIVAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENFERMAGEM NA  REGIÃO DO SERIDÓ 

 

- Serão utilizadas 4 horas semanais (4 encontros por mês) durante 10 meses para o 

planejamento e implementação das atividades em campo. 

 - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na 

atividade educativa/ação de implementação. 

 - Encontro 2: 4h para discussão em grupo para aprimoramento sobre a temática. 

 - Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação de 

implementação. 

- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade educativa junto às equipes de 

saúde envolvidas. 

O mesmo se repetirá mensalmente, com novas ações/ treinamentos ou atividades a serem 

planejadas, desenvolvidas e implementadas. 

Tais encontros semanais totalizam 16 horas por mês que, em 10 meses, correspondem a 

160 horas. 

O coordenador da ação irá desenvolver, além das 4 horas semanais de atividades 

elencadas acima, 4 horas semanais de planejamento de reuniões dos membros, supervisão 

das ações e articulação com o serviço. 

 

As reuniões de planejamento dos membros do projeto ocorrerão quinzenalmente na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó/RN Endereço: Avenida 

Rio Branco, 725, Centro (2 quartas-feiras no mês). As ações junto à equipe de 

enfermagem ocorrerão no Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes, Estrada 

do Perímetro Irrigado do Sabugi s/n Paulo VI, Caicó - RN, 59300-000 (2 quartas-feiras 

no mês). As ações e reuniões do grupo ocorrerão todas as quartas-feiras das 13:00 às 

17:00. 

 

Equipe de enfermagem (técnicos e enfermeiros) atuantes no Hospital Regional do Seridó 

Telecila Freitas Fontes, Caicó-RN.  

 

 

 

 



Resumo  

Trata-se de uma proposta que visa fornecer ações de educação continuada para dar suporte 

ao processo de implementação de uma assistência de enfermagem sistematizada na região 

do Seridó, com vistas a fortalecer o vínculo entre a universidade e os serviços de saúde. 

As ações ocorrerão com o envolvimento de docentes e discentes do curso de graduação 

em enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com vistas a 

fornecer atualização dos profissionais de saúde que atuam na assistência de enfermagem 

nos setores de clínica médica, clínica cirúrgica, Unidade de Terapia Intensiva, Centro 

Cirúrgico e Ponto-atendimento. Assim, será realizado levantamento teórico sobre a 

sistematização da assistência em enfermagem, o Processo de Enfermagem (PE) e os 

meios de implementação desse na prática clínica, instrumentalizando os discentes do 

curso de graduação nessa perspectiva. O levantamento envolverá também atualização dos 

discentes quanto cada uma das etapas do PE, fomentando nesses o raciocínio clínico 

necessário para dar suporte aos profissionais da assistência. A partir disso, os discentes e 

docentes envolvidos prepararão as formações, levando em consideração as demandas do 

serviço, permitindo ao discente a experiência em expor o conteúdo de forma didática, 

bem como a troca de conhecimentos entre o serviço e a academia. Após fundamentação, 

serão desenvolvidas ações específicas para a implementação do PE em cada um dos 

setores do Hospital Regional do Seridó, localizado no município de Caicó-RN. O projeto 

contribuirá para a formação crítica, reflexiva e proativa dos discentes envolvidos, a partir 

das vivencias proporcionadas. Ademais, proporcionará aproximação da comunidade 

acadêmica com o serviço. 

 

1.6.1 - Justificativa 

Uma assistência de enfermagem sistematizada é fundamental para o alcance de 

resultados positivos em saúde e enfermagem. Dentre as ferramentas disponíveis para o 

alcance da Sistematização da Assistência de Enfermagem destaca-se o Processo de 

Enfermagem (PE). Esse consiste em um instrumento metodológico que possibilita 

direcionar e documentar a assistência de enfermagem (GARCIA; NOBREGA, 2009). 

Para sua implementação é necessário o desenvolvimento de habilidades 

profissionais capazes de identificar, compreender, explicar e predizer problemas da 

enfermagem, frente as necessidades apresentadas pela comunidade, sejam individuais ou 

coletivas (GARCIA; NOBREGA, 2009). 



O PE é subdividido em etapas para fins organizacionais, estas se comunicam entre 

si durante todo o processo de cuidado, configurando-se como um processo dinâmico. 

Assim, o PE é operacionalizado por meio de cinco etapas, a saber: investigação; 

diagnóstico de enfermagem; planejamento; implementação e avaliação (HERDMAN; 

KAMITSURO, 2018).  

Segundo Carvalho e Bachion (2009), a finalidade da sequência das etapas do PE, 

é prestar assistência profissional ao usuário, seja individual, familiar ou coletivo, 

considerando suas particularidades nos mais diversos cenários e situações que o mesmo 

esteja inserido. 

Muitos são os benefícios descritos pela aplicação da metodologia assistencial, 

centrados na transformação e organização do serviço de enfermagem para atingir a 

excelência da qualidade assistencial, trazendo implicações positivas para a profissão de 

enfermagem, para o cliente, em uma assistência de qualidade e resolutividade rápida do 

seu quadro de saúde-doença (MENDES; BASTOS, 2003).  

A resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 358/2009 enfatiza 

que o PE deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes que 

acontece o cuidado de enfermagem, sejam públicos ou privados. Em seu Art. 6º, a 

resolução destaca que toda a execução do PE deve ser registrada habitualmente 

envolvendo, um apanhado dos dados coletados do paciente, família ou coletividade num 

determinado momento do processo saúde e doença. 

Outra resolução do COFEN, 564/2017 traz em seus artigos 36 e 37 que é dever do 

profissional registrar não apenas no prontuário, mas em todos os documentos disponíveis 

do paciente as informações exclusivas e indispensáveis do PE de forma clara, objetiva, 

cronológica, legível, completa e sem rasuras, além de estar em consonância com sua 

competência legal. 

A implementação de uma assistência sistematizada tem o objetivo de proporcionar 

maior visibilidade, reconhecimento a valorização profissional da enfermagem, além de 

favorecer uma padronização nas necessidades do cuidado, garantindo maior 

resolutividade por parte da categoria. 

Mesmo reconhecendo a relevância e as mudanças proporcionadas pela 

implementação do PE, sua aplicação nos estabelecimentos de saúde encontra uma série 

de dificuldades. O déficit de conhecimentos científicos por parte de alguns profissionais 

dificulta na complexidade da afirmação dos resultados, na amplitude da coleta de dados, 



principalmente nos dados coletados no exame físico, no detalhamento de todos os 

estágios do planejamento, além do esclarecimento dos objetivos esperados. 

Outros autores destacam como dificuldade o déficit de conhecimento da 

enfermagem acerca do exame físico e o raciocínio clínico. Tal dificuldade acarreta 

lacunas na fase inicial do PE, inviabilizando as demais etapas (MENDES; BASTOS, 

2003). 

Um aspecto observado é que, apesar da maioria dos enfermeiros referirem ter 

aprendido e executado as fases do processo na graduação, as dificuldades na prática são 

expressivas. Tal perfil retrata a insuficiência do preparo teórico e prático da enfermagem 

para o desenvolvimento das etapas do PE de enfermagem quando saem da faculdade 

(Takahashi et al., 2008). 

Frente a isso, o presente projeto de extensão tem por objetivo fornecer ações de 

educação continuada para dar suporte ao processo de implementação de uma assistência 

de enfermagem sistematizada na região do Seridó.  

 

 

1.6.2 Objetivos 

Geral:  

- Capacitar equipe de enfermagem e implementar o Processo de Enfermagem em serviços 

de saúde da região do Seridó. 

Específicos: 

- Promover ações de educação permanente em saúde para a equipe de enfermagem da 

região do Seridó;  

- Viabilizar o fortalecimento das relações entre a comunidade acadêmica e a população-

alvo para troca de experiências; 

- Desenvolver ações educativas por meio de metodologias ativas proporcionando um 

ambiente diferenciado para a troca de conhecimentos; 

- Proporcionar atualização em sistematização da assistência de enfermagem e troca de 

conhecimentos com os profissionais de saúde envolvidos; 

- Contribuir para a formação crítica, reflexiva e proativa dos discentes do curso de 

Enfermagem da UERN envolvidos no projeto, aproximando-os dos problemas da prática 

e aprofundando seus conhecimentos por meio desses. 

 

1.6.3 Metodologia e Avaliação 



O desenvolvimento do presente projeto se dará por meio de atividades semanais que 

permitirão a imersão na literatura pertinente, a discussão dessa. Em seguida, os discentes, 

sob supervisão dos professores envolvidos, partilharão o conhecimento atualizado com 

profissionais de saúde alvo da extensão, por meio de exposição dialogada, com vistas ao 

compartilhamento de conhecimentos teóricos e práticos. Posteriormente, a partir das 

demandas do serviço, ocorrerá o planejamento das ações para implementar o PE nos 

serviços de saúde. 

Os encontros e formações ocorrerão por meio de plataforma digital (google Meet e 

Google Classroom). 

Destarte, no primeiro momento os participantes do projeto deverão realizar um 

diagnóstico situacional e levantar junto à equipe gestora do hospital as demandas e 

principais necessidades de formação continuada para dar suporte ao processo de 

implementação de uma assistência sistematizada. Em seguida, será realizado 

levantamento bibliográfico sobre a temática em estudo, escolhendo as melhores 

evidências para instrumentalizar a equipe de execução da ação a fornecer a melhor 

formação aos profissionais envolvidos. Após discussão em grupo, os discentes prepararão 

as ações de educação permanente, com a escolha de metodologias ativas eficazes para 

tanto. Após a troca de experiencias e atualização sobre o tema, o grupo deverá planejar 

como implementar o conhecimento adquirido na prática clínica, envolvendo cada 

contexto clínico presente na formação. Quanto aos recursos audiovisuais, utilizar-se-á 

vídeos, materiais para a gravação de simulação clínica, dentre outros de acordo com a 

disponibilidade do material. 

As atividades educativas serão desenvolvidas uma vez ao mês pela coordenadora do 

projeto, docentes e discentes do curso de Enfermagem da UERN e serão realizadas em 

ambiente virtual, direcionadas a equipe de enfermagem do Hospital Regional do Seridó, 

em Caicó-RN. Para iniciar as atividades educativas serão marcadas reuniões com a equipe 

gestora do hospital, a qual fará parte da equipe executora do presente projeto de extensão. 

 

1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão 

A atividade extensionista proposta valoriza a tríade ensino-pesquisa-extensão na medida 

em que aproxima o discente da comunidade. Ainda, incentiva a pesquisa científica pelos 

participantes para a discussão em grupo a fim de trocar e produzir novos conhecimentos, 

uma vez que os discentes terão maiores oportunidades de vivenciar discussões práticas, 

as quais serão incentivadas respostas a partir da realização de pesquisas científicas. Além 



disso, proporciona aproximação com o ensino tendo em vista que os participantes irão 

desenvolver encontros expositivos dialogados para a troca de conhecimentos com os 

profissionais do serviço, além de planejar as atividades educativas lúdicas e colocá-las 

em prática. 

 

1.6.5 Avaliação Pelo Público 

A avaliação se dará pela consulta ao público antes e após a realização das atividades 

educativas.   

 

Pela Equipe 

A avaliação do projeto será contínua através da discussão semanal sobre o tema que será 

abordado com o público-alvo e elaboração de relatórios individuais pelos participantes. 
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