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TEORIAS DE ENFERMAGEM
Professor: Elton Chaves

Teoria
Origem: Grego-"Visão“
Constitui a forma sistemática de olhar o mundo, para descrevêlo,esplicá-lo,prevê-lo ou controlá-lo
conceitos
definições
Composta De

modelos
preposições

suposições
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Teoria de enfermagem
Forma de relacionar conceitos, através do uso de definições
que sejam úteis ao desenvolvimento de inter-relações
significativas para a descrição ou classificação da prática.

TEORIA AMBIENTAL-FLORENCE NIGHTINGALE
• Associa o estado de saúde do cliente aos fatores ambientais,
percebidos por meio da observação e coleta de dados;
• Trabalha-se com enfoque em caracteres ambientais gerais como:
iluminação, ruído, higiene ambiental e pessoal, água pura, ambiente
externo, utensílios do paciente e aspecto nutricional

2

21/08/2015

Teoria ambiental
• Foco principal da Teoria: Ambiente
• Homem: Indivíduos cujas defesas naturais são influenciadas por
um ambiente saudável ou não.
• Saúde: Processo reparador
• Ambiente: Condições externas capazes de prevenir
doenças,suprimi-las ou contribuir para elas
• Enfermagem: Modificar os aspectos não-saudáveis do ambiente
a fim de colocar o paciente na melhor condição para a ação da
natureza

TEORIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS- FAYE ABDELLAH
A enfermagem deve satisfazer as necessidades físicas
e psicológicas , sociais e espirituais, para tanto, deve
usar instrumentos como: relações interpessoais
sociologia e comunicação.
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TEORIA DA DEFINIÇÃO DAS PRATICAS DE
ENFERMAGEM- VIRGÍNIA HENDERSON
• Define a enfermagem como auxílio ao individuo, doente ou sadio, na
realização de atividades que contribuam para a saúde, recuperação,
ou morte pacifica e tranquila.
• Adquira a independência tão rapidamente quanto possível.

TEORIA DO AUTO CUIDADO –DOROTHEA OREM
• Consiste basicamente na ideia de que os indivíduos, quando capazes,
devem cuidar de si mesmos, quando existe incapacidade, entra o
trabalho do enfermeiro no processo do cuidar.
• Uma das características que compõe a teoria do auto cuidado é a
teoria do Déficit é tudo aquilo que o paciente não pode fazer por si e
é composta por 3 teorias inter-relacionadas: Déficit do Auto Cuidado,
Cuidado e Sistema de Enfermagem.
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TEORIA DAS N.H.B-WANDA DE AGUIAR HORTA
• Nesta teoria , a enfermagem tem como propósito assistir o ser
humano no atendimento de suas necessidades básicas e , para isso,
busca sempre acumular conhecimentos e técnicas empíricas,
relacionadas entre si, que procuram explicar os fatos à luz do universo
natural.

TEORIA DO PROCESSO INTERPESSOAL- HIDELGARD PEPLAU
• Focaliza o individuo , o enfermeiro e o processo interativo entre
ambos;
• O enfermeiro espera desenvolver uma relação- cliente em que ele
seja pessoa de recurso , conselheiro e defensor

•

teoria orientada para interação
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TEORIA DA OBTENÇÃO DE METAS- IMOGENE KING
• A estrutura conceitual preconizada por King inclui meta,estrutura,
função, recursos e tomada de decisão como elementos essenciais
para o trabalho do enfermeiro.

• Nesse processo o enfermeiro interage como o cliente por meio de
percepção, comunicação, transação , o ser, o papel de cada um , o
estresse envolvido , o crescimento e desenvolvimento, o tempo e o
espaço, estabelecendo-se metas a serem atingidas.
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TEORIAS DE ENFERMAGEM
• Florence Nightingale = Teoria Ambientalista;
• Hildegard Peplau = Teoria da Interpessoalidade;

• Dorothea E. Orem = Teoria do Autocuidado;
• Vanda de Aguiar Horta = Teoria das Necessidades Humanas Básicas de
Cuidado.

OBRIGADO!

•

Email:eltonchaves76@Hotmail.com
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