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1.RESUMO 

As práticas de enfermagem, segundo critérios legais, éticos e profissionais devem ser 

embasadas cientificamente e as teorias de enfermagem que sustentam essa ciência. 

Entretanto existe um abismo entre a teoria e a prática do cuidado a partir de uma ciência 

estruturada, levando-nos a investigar as possíveis causas que afastam os profissionais 

desse conhecimento em detrimento a uma prática mecanicista e muitas vezes empírica. 

2. INTRODUÇÃO 

Para que o trabalho do profissional de enfermagem, tenha o devido respaldo e 

reconhecimento científico, a aplicação das teorias no desenvolvimento das práticas de 

enfermagem, desempenham um papel fundamental. Além disso, trata-se de uma 

exigência legal advinda dos órgãos de classe, sistema COFEN/COREN, explicitando que 

todo enfermeiro deve desenvolver seu trabalho pautado em determinada (s) teoria (s). 

Schaurich e Crossetti (2010) referem que a Enfermagem vem consolidando-se como 

ciência e arte por meio da produção de uma linguagem específica capaz de atribuir 

significado aos elementos constitutivos do seu ser, saber e fazer, sendo esta linguagem 

representada, dentre outros elementos, pelas teorias de enfermagem que objetivam 

definir, caracterizar, explicar, compreender e interpretar, os fenômenos que configuram 

domínio de interesse da profissão. 

3. OBJETIVOS 

Levantar junto aos profissionais enfermeiros do município de Assis, as principais teorias 

de Enfermagem que utilizam em suas práticas assistenciais, além de especificamente, 

identificar as principais dificuldades para seleção da melhor teoria a ser aplicada de 

acordo com o nível de atenção à saúde, levantar os principais problemas apontados como 

barreiras para utilização de teorias, elencar as principais teorias utilizadas. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo campo de caráter qualitativo que abordará o conhecimento dos 

enfermeiros acerca da utilização das teorias de enfermagem na execução da SAE em 

seus diferentes campos de atuação. Será realizado nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Ambulatórios de Especialidades e Hospitais 

do município de Assis, após aprovação do CEP indicado pela Plataforma Brasil, tendo 
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como sujeitos, profissionais enfermeiros atuantes nas unidades de saúde do município de 

Assis. 

5. DESENVOLVIMENTO 

É imprescindível afirmar que a busca pela identidade da Enfermagem continua 

avançando. Entretanto, os desafios que imputam o embate pelo reconhecimento da 

profissão de Enfermagem continuam sendo grandiosos, o que torna necessário articular 

estratégias que permitam legitimar e incorporar o conhecimento científico produzido ao 

cotidiano da Enfermagem, refletindo a premente necessidade do emprego de Teorias de 

Enfermagem para fundamentar as pesquisas que vem sendo desenvolvidas (De 

OLIVEIRA, SCHUBERT, COELHO, DE CEZAR, 2007) 

Silva e Braga (2011) relatam que a observação da prática de enfermagem e a reflexão 

estão centradas em quatro conceitos-chave: o ambiente, a saúde, o ser humano e a 

própria enfermagem. Em vista disso analisam que as teorias de enfermagem, estão 

embasadas pela harmonia desses conceitos que formam o metaparadigma da 

enfermagem. 

Os mesmos autores, ainda referem que as teorias de enfermagem embasadas na prática 

do cuidado, o ser humano, a enfermagem e o ambiente, sofrem influências filosóficas, 

sociais e políticas, portanto as mesmas se tornam também uma atividade prática. 

Garcia e Nóbrega (2004) consideram que as teorias de enfermagem dão aos profissionais 

o domínio e a reflexão sobre seus trabalhos, mais que aplicação das mesmas nem 

sempre é fácil, pois a escolha deve estar baseada em quatro conceitos centrais, ser 

humano, meio ambiente, saúde e enfermagem, sendo assim que as teorias atendam as 

necessidades de acordo com cada situação. 

George JB (2000) Enfatiza que os conceitos centrais das teorias são apresentados como 

uma abstração, onde a pessoa, o ser humano pode representar uma comunidade, família 

até mesmo toda humanidade, estes são os que vão receber os cuidados, já a saúde é 

estado de bem-estar tanto pelo individuo ou enfermeiro, o ambiente é local de convívio a 

comunidade o universo. E a Enfermagem a prática da ciência.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O pesquisador aguarda avaliação do CEP indicado pela Plataforma Brasil para aplicar o 

instrumento de pesquisa (questionário), no entanto segue levantando literatura acerca do 

tema. 
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