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Objetivo
- Implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem junto aos enfermeiros,
discentes e docentes de enfermagem no ambulatório e na unidade de internamento do
Hospital das Clínicas; - Habilitar enfermeiros e acadêmicos de enfermagem para
implanta.
Resumo
Esta proposta destina-se às crianças de até 2 anos de idade, acompanhadas na
puericultura pela Unidade de Saúde da Família (USF) da Mustardinha, com o objetivo de
contribuir com a atenção integral à saúde criança. Essa unidade de saúde já tem
parceria com o curso de Fonoaudiologia através do PET-Saúde/Redes, desde Agosto de
2013. Os estudantes serão inseridos no cenário de práticas possibilitando conhecer a
dinâmica e o processo de trabalho na USF. De forma geral serão realizados encontros
teóricos com os estudantes e os profissionais da USF, sobre a integralidade do cuidado,
interdisciplinaridade e sobre os novos dispositivos para o atendimento integral em
saúde, para posteriormente os estudantes dos diversos cursos serem envolvidos no
atendimento compartilhado na puericultura e na busca ativa de crianças faltosas junto
aos agentes comunitários de saúde. A partir das demandas surgidas na prática do
atendimento compartilhado, será elaborada uma oficina de matriciamento para a
Equipe de Saúde da Família da Mustardinha, abordando temáticas relacionadas ao
crescimento e desenvolvimento da criança. Todas as etapas serão desenvolvidas com a
parceria dos profissionais da Equipe de Saúde da Família, favorecendo a integração
ensino-serviço. Com este projeto também se planeja a realização de pesquisas que
incluam trabalhos de conclusão de curso, trabalhos para apresentação em congressos,
entre outros. Busca-se com o projeto de extensão intitulado 'Sistematização da
Assistência de Enfermagem no Hospital das Clínicas', uma aproximação da teoria e a
prática, com a finalidade de implementar no ambiente de trabalho uma metodologia

científica para o gerenciamento do cuidado de enfermagem pautados no raciocínio
clínico, nas Diretrizes Curriculares, no Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem da
Universidade Federal de Pernambuco e nos princípios do Sistema Único de Saúde. O
desenvolvimento das habilidades específicas do enfermeiro de diagnosticar e mobilizar
alternativas para solucionar problemas de saúde; orientar e estimular estilos de vida
saudáveis; planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, dentre
outras competências técnico-científicas, ético-politicas e sócio-educativas, requer do
profissional a competência de realizar o raciocínio clínico que compreende o processo
de enfermagem, ou seja a aplicação das cinco etapas: levantamento de dados,
diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação.
Desse modo,
as ações de enfermagem citadas precisam se registradas por uma linguagem
padronizada conforme recomenda-se na literatura. Assim, utilizará as taxonomias da
NANDA-I para diagnóstico de enfermagem, NIC para as intervenções de enfermagem e
da NOC para resultados esperados.
Ressalta-se que o eixo norteador para direcionar o
modo de trabalho de enfermagem será pautado nos referenciais teóricos segunda as
Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta e da Teoria do Auto-cuidado
de Dorothea Orem, com a finalidade de normatizar a coleta de dados pessoais,
diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para promoção, prevenção e
recuperação do indivíduo, família ou coletividade humana.

