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1 ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM 

 Descrever os aspectos legais e éticos considerados para construir esse manual. 

 

2 TIPOS DE REGISTRO DE ENFERMAGEM  

 Descrever os tipos de registro de enfermagem e seus responsáveis, como e onde serão 

feitos os registros de enfermagem. Se for o caso, descrever o prontuário tradicional ou o 

eletrônico. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO/COORDENAÇÃO/DIRETORIA DE 

ENFERMAGEM  

 Descrever de forma breve a posição da Enfermagem no organograma da instituição, 

horário de atendimento, composição da equipe de enfermagem, setores assistenciais de 

enfermagem, setores administrativos de procedimentos realizados. 

 

4 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM/PROCESSO DE 

ENFERMAGEM/METODOLOGIA DO CUIDADO E TEORIA DE ENFERMAGEM 

ADOTADA PELO SERVIÇO/COORDENAÇÃO/DIRETORIA DE ENFERMAGEM  

  

Descrever como se deu o processo de construção do manual, os conceitos de SAE, 

qual teoria de enfermagem irá direcionar a assistência de enfermagem e por que foi escolhida. 

É importante descrever minuciosamente a teoria escolhida, a fim de que todos os 

profissionais de enfermagem a compreendam em sua integralidade. Utilizar quadros, tabelas e 

gráficos ajuda o melhor entendimento. 

 

5 NOMENCLATURA DIAGNÓSTICA ADOTADA PELO 

SERVIÇO/COORDENAÇÃO/DIRETORIA DE ENFERMAGEM 
 

Descrever os conceitos de diagnóstico de enfermagem e sua diferenciação de 

diagnósticos privativos de outras categorias.  

Esclarecer a nomenclatura diagnóstica que será utilizada pela equipe de enfermagem, 

os tipos de diagnóstico e outras informações que permitam a todos os profissionais se 

familiarizarem com o tema. 

[LVS1] Comentário: Essa 
nomenclatura depende de cada instituição 

[LVS2] Comentário: A instituição é 
livre para escolher qual nomenclatura irá 

adotar 

[LVS3] Comentário: As mais comuns 
são NANDA e CIPE.  
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6 IMPRESSO CONSTRUÍDO PARA SAE E FORMA DE PREENCHIMENTO 

 Anexar o modelo do impresso construído com base na teoria escolhida, lembrando que 

o mesmo deve contemplar todas as etapas da SAE e refletir a teoria.  

 Explicar como o impresso será preenchido, item a item, se será utilizado sempre em 

sua totalidade ou parcialmente, quais campos são de obrigatório preenchimento, siglas que 

podem ser utilizadas, como e onde será feita a entrevista e o exame físico (para cada segmento 

do corpo).  

 

REFERÊNCIAS 

 

 

[LVS4] Comentário: Embora seja 
altamente recomendado, não é obrigatório 

elaborar um impresso, contudo toda a 
equipe precisa estar apta a fazer todo o 

registro em prontuário. 


