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Apresentação

O aprender é uma tarefa que precisa ser retomada ininterruptamente para a 
construção do conhecimento fundamentado no uso crítico da razão e na vinculação 
de princípios éticos e raízes sociais. O conhecimento é caminho de busca e de retorno 
à convivência com todos os seres, e um livro permite isso, além de ser uma importante 
ferramenta de apoio para adquirir e apropriar-se do conhecimento exposto.

Assim, acreditando nessa assertiva e sentindo as gratificantes recepção e aceitação 
dadas à primeira edição deste livro, somadas à insistência de leitores para lançar a 
segunda edição e, ainda, às alterações que ocorreram nos últimos 21 anos, procedimentos 
básicos de Enfermagem, condicionaram a necessidade de sua revisão e atualização. No 
entanto, o padrão e a configuração dos capítulos são semelhantes ao da primeira edição, 
que muito agradou aos leitores.

Portanto, nesta edição revisada e atualizada, procurou-se proporcionar ao leitor 
uma visualização objetiva, icônica e de forma paralela dos conteúdos de Semiologia e de 
Semiotécnica de Enfermagem. Isso permite o reconhecimento dos sinais e sintomas para 
a identificação dos problemas de Enfermagem com a associação dos conhecimentos das 
Ciências Humanas, Morfofisiológicas no exame físico de Enfermagem dos diferentes 
sistemas que compõem o organismo do indivíduo ao mesmo tempo, ampliando 
habilidades e competências complementadas pela inserção de outros conteúdos 
preparatórios, que subsidiam o leitor no seu cuidar.

Foram revisados cuidadosamente cada um dos 12 capítulos e algumas sugestões 
de leitores foram incorporadas, complementando as tabelas de parâmetros normais e 
anormais (problemas de Enfermagem), com o acréscimo dos diagnósticos de Enfermagem 
pertinentes e, ao mesmo tempo, os procedimentos básicos de Enfermagem específicos a 
cada sistema orgânico abordado. Ainda, um novo Capítulo 1 – Semiologia e Semiotécnica 
de Enfermagem – Bases para o Cuidar contempla a importância do seu entendimento para 
o fazer cotidiano do enfermeiro, embasando o Capítulo 2 – Consulta de Enfermagem – A 
Tecnologia do Cuidar Integral e o Capítulo 3 – Histórico de Enfermagem e Exame Físico, 
que compõem o processo de Enfermagem e sua sistematização, direcionando as ações 
de Enfermagem.

Este livro pretende servir de orientação, de preferência, ao estudante de 
Enfermagem, quando da execução das ações semiológicas e semiotécnicas da área, no 
seu cotidiano de formação e assistência. Sendo, enfim, uma ferramenta de ensino e 
aprendizagem na operacionalização do cuidar.

Ainda, o leitor encontrará uma relação da Terminologia Técnica e modelos de 
Histórico de Enfermagem, compostos de Entrevista, Identificação, Hábitos, Condições 
da Comunicação, Perfil de Saúde, Exame Físico e aspectos de ordem emocional, 
espiritual e demais percepções, finalizando com uma tabela para registrar a lista de 
problemas de Enfermagem e prescrição de cuidados de Enfermagem.

Assim, o leitor poderá usufruir de vídeos, disponibilizados virtualmente, 
complementando o entendimento, em especial dos procedimentos semiotécnicos, por 
meio de QR Code, além da bibliografia utilizada que subsidiou os capítulos para o 
maior aproveitamento desta obra.
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O processo do cuidar envolve o ensinar e o aprender, pressupondo uma relação 
interpessoal, proativa, comprometida, colaborativa, parceira, e um livro coadjuva essa 
relação, sustentando-a como fonte bibliográfica e de pesquisa.

Nesta oportunidade, desejo expressar profundo agradecimento a todos que usaram a 
primeira edição e àqueles que insistiram para realizar a segunda edição, aos colaboradores 
que contribuíram para tornar esta obra uma realidade e a você, leitor, pela motivação e 
confiança.

Profa. Dra. Maria Belén Salazar Posso
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Pré-requisitos
 � Conhecimento das ciências básicas (anatomia; fisiologia).
 � Conhecimento e domínio da terminologia científica e conceitos de Enfermagem.
 � Conhecimento da ética e da filosofia de Enfermagem: conceitos de valor-sistema de valores; 

os entes e os seres da Enfermagem; teorias de Enfermagem.
 � Conhecimento e domínio dos instrumentos básicos e da sistematização da assistência de 

Enfermagem.

A Enfermagem é a ciência e a arte do cuidar, envolvendo o relacionamento inter-
pessoal, dinâmico entre o enfermeiro e o paciente, a família e a comunidade. O cuidar 
envolve o gerenciar, o educar, o pesquisar com base em conhecimentos teóricos, cien-
tíficos e técnicos que fundamentam as ações do enfermeiro. Este, por sua vez, deve 
estar capacitado para desenvolver seu ideal (espírito de servir), seus conhecimentos 
científicos (ciência) e suas habilidades (arte), que aliados aos princípios éticos, legais, 
humanísticos e morais no assistir ao indivíduo, à família e à comunidade de maneira 
específica e única, promove o bem-estar dessa tríade.

Enfim, considerando o significado da decomposição etimológica do vocábulo 
Enfermagem descrito no Dicionários Porto Editora, “en” é um prefixo que expressa a 
ideia de “introdução, mudança de estado”, transformação; o radical “firm(e)” “(u)”, 
do latim, significa seguro, firme, sólido, constante, persistente; o sufixo “agem”, do 
latim agĕre, significa agir, intervir, fazer, realizar,), que mostra a ideia de ação. Então, 
do ponto de vista desta autora, a Enfermagem é a ação firme que transforma, muito 
mais que uma “profissão que cuida de enfermos”, como comumente é ela é definida.

A realidade pós-moderna exige um enfermeiro que seja um agente transformador, 
competente, voltado para a centralidade nas dimensões do cuidar, fundamentado nos 
conhecimentos e nos princípios científicos de gestão, psicossociais, antropológicos, 
filosóficos, éticos e humanísticos, que se aglutinam, no mínimo, em cinco dimensões 
multidimensionais, quais sejam: técnico-assistenciais, administrativas, educativas, 
de pesquisa e de integração que se realizam de modo indissociável e complementar, 
visando melhorar a qualidade de vida do ser humano.

1 Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem – Bases para o Cuidar

Maria Belén Salazar Posso
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Capítulo 12

O cuidar fundamenta-se em teorias de Enfermagem resultantes da representação 
mental de ideias, conceitos, definições e proposições para explicar pelo raciocínio 
lógico indutivo ou dedutivo o fenômeno processo saúde-doença e sua relação com a 
natureza do homem, o meio ambiente, o sistema de valores e a Enfermagem, expon-
do de maneira sistemática as tendências do evento para, assim, poder descrevê-lo, 
explicá-lo, prevê-lo ou controlá-lo, tornando-se o caminho para caracterizá-lo.

Lembrando que etimologicamente o vocábulo “teoria” de origem grega significa 
“visão” – ação de contemplar, olhar, examinar, especular – também como forma de 
pensar e entender algum fenômeno a partir da observação; portanto, teoria parte de 
um conjunto coerente de pensamentos e conceitos que procuram representar de modo 
racional ou idealizado uma realidade, atribuindo-lhe princípios, modelos e técnicas 
sobre determinado domínio de conhecimento.

As teorias de Enfermagem representam um dos elementos que compõe o método 
de assistência, tornando-o padronizado e específico, com o objetivo de criar um corpo 
de conhecimentos próprios da Enfermagem para consolidá-la como Ciência, além de 
favorecer a compreensão da dimensionalidade do cuidar coerente e adequada à sua 
promoção na ambiência cotidiana assistencial. Posto isso, acredita-se que as teorias de 
Enfermagem orientam a prática profissional, pois não é possível se teorizar no vazio, 
mas, sim, nos fatos, nos acontecimentos e nas atividades diárias. Desse modo, da 
prática surge a teoria, que explica a prática, que, por sua vez, operacionaliza a teoria, 
e esta volta a analisar a prática e, assim, em um contínuo, espiral e dinâmico, ir e vir, 
resultando na construção do pensamento crítico, desvelando a prática e permitindo a 
possibilidade de solucionar um problema.

Muitas discussões permearam o desenvolver do conhecimento científico próprio 
da Enfermagem mediante pesquisas e elaboração de marcos conceituais, formulação 
de modelos, de teorias; para citar algumas, entre outras: “Notas sobre a Enfermagem – 
Teoria ambiental”: Florence Nightingale; “Teoria das relações interpessoais em 
Enfermagem”: Hildegard Peplau; “Natureza da Enfermagem”: Virgínia Henderson; 
“Teoria do círculo dos cuidados”: Lydia E. Hall; “Teoria holística”: Myra E. Levine; 
“Teoria do autocuidado”: Dorothea Orem; “Teoria alcance dos objetivos”: Imogenes 
King; “Uma introdução à base teórica da Enfermagem e ciência dos seres humanos 
unitários”: Martha Rogers; “Teoria das necessidades humanas básicas”: Wanda de 
Aguiar Horta; “Teoria dos sistemas de cuidado”: Betty Neuman; “Teoria da adaptação”: 
Sister Calista Roy; “Teoria do cuidado humano”: Jean Watson; “Enfermagem trans-
cultural”: Madeleine Leininger; “Teoria da ciência filosófica do cuidado – ‘Tornar-se 
humano’”: Rosemarie Rizzo Parse; “Teoria da modelagem e modelagem de papel”: 
Helen C Erickson, Evelyn Tomlin e Mary Ann P. SWain. Assim, a Enfermagem, como 
Ciência, possui um corpo de conhecimentos teóricos próprios advindos da prática 
do cuidado, sua estrutura, o conhecimento técnico/operacional, bem como a com-
petência interpessoal, a fim de que o indivíduo atinja seu mais alto nível de saúde, 
tendo como conceitos principais a saúde, o homem, o ambiente/sociedade e a própria 
Enfermagem, guiando o cuidar integral. E como arte parece oportuno citar o entendi-
mento de Martha Rogers ao afirmar: “A arte da enfermagem constitui-se na aplicação 
imaginativa e criativa dos conhecimentos científicos próprios da profissão, com o 
intuito de servir à humanidade”.

O cuidar integral demanda a necessidade de atitudes, habilidades e competên-
cias de Enfermagem frente aos problemas de saúde do indivíduo, da família e da 
comunidade em diversas dimensões e graus de complexidade, que o enfermeiro deve 
compreender e dominar para a excelência do seu fazer cotidiano.
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Esse fazer cotidiano do enfermeiro exige, dentre outras competências e habili-
dades, as psicomotoras, que constituem a constelação daquelas técnico-científicas 
para administrar o cuidado do paciente/cliente com necessidades de saúde afetadas, 
contempladas pelos conteúdos das disciplinas básicas associados aos das Semiologia 
e Semiotécnica de Enfermagem que embasam o estudo dos sinais e sintomas (pro-
blemas de Enfermagem) e as intervenções e os procedimentos de Enfermagem para 
atendê-los.

Tais habilidades, seja para executar o exame físico, seja para as ações e os procedi-
mentos técnicos de Enfermagem, demandam conhecimento e aplicação de princípios 
éticos, científicos e dos instrumentos básicos de Enfermagem, como a observação, o 
planejamento, a criatividade, a destreza manual, a comunicação, além do relaciona-
mento interpessoal para a identificação e a satisfação das necessidades básicas afeta-
das do paciente, equilibrando-o biopsicossocial e espiritualmente em um contínuo 
processo de avaliação altamente complexo.

Para tanto, o enfermeiro busca e utiliza estratégias para que o cuidado, essência 
da profissão de Enfermagem, seja executado associando saberes interdisciplinares das 
Ciências Morfológicas, Ciências Fisiológicas, Ciências Físicas, Biológicas, Sociais, 
Comportamentais, entre outras, para a identificação de sinais e sintomas apresentados 
pelo indivíduo em condição homeodinâmica ou em desequilíbrio, fundamentados 
pela Ciência do diagnóstico, a Semiologia.

Semiologia é um vocábulo de origem grega que associa sēmeîon (semio), signifi-
cando sinal, sintoma, com outro, lógos, razão, estudo; então, o sentido lato da pala-
vra é “a ciência dos sinais e sintomas”. Deduz-se, desse modo, que a Semiologia de 
Enfermagem é o estudo dos sinais e sintomas ou dados objetivos e subjetivos advindos 
das alterações orgânicas do ser humano, resultando nos problemas, na determinação 
do(s) diagnóstico(s), nas intervenções e na avaliação de Enfermagem.

Assim, a Semiologia de Enfermagem permite a investigação e o levantamento 
sistematizado dos dados relatados pelo paciente ou percebidos pelo enfermeiro-exa-
minador quando da consulta de Enfermagem (a tecnologia do cuidado), envolvendo 
o histórico de Enfermagem composto pela entrevista e o exame físico, cujas infor-
mações subsidiam a identificação de normalidades e/ou anormalidades, que exigirão 
intervenções de Enfermagem fundamentadas pelo método e pelos procedimentos da 
Semiotécnica de Enfermagem.

A palavra Semiotécnica também se origina do grego a partir da associação de 
sēmeîon (semio) com tɛknikɐ (técnica), esta entendida como um conjunto de procedi-
mentos, processos de uma profissão, que alicerçados em princípios e conhecimentos 
científicos são aplicados para a obtenção de determinados resultados.

A Semiologia e a Semiotécnica fundamentam todo o exercício profissional e cons-
tituem-se no núcleo básico do processo ensino-aprendizagem em Enfermagem, em 
que o futuro enfermeiro desenvolve habilidades cognitivas, psicomotoras e compor-
tamentais para compreender a importância da integralidade do cuidar nos diversos 
níveis de atenção, de associação e integração do conteúdo teórico e prático, do racio-
cínio científico, do pensamento crítico, da relação multi e interprofissional e interdis-
ciplinar, da observação clínica, da comunicação verbal e não verbal, da criatividade, 
do trabalho em equipe, da tomada de decisões, da SAE, entre outras habilidades e 
competências não menos importantes.

Essa articulação fortalece a assistência ao ser humano (indivíduo, família e co-
munidade) e admite que sejam aplicadas intervenções tecnológicas leves (das rela-
ções, do acesso, do acolhimento, da gestão de serviços, da produção da comunicação), 
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leves/duras (amparadas pelos saberes estruturados de diversas Ciências) e as duras 
(recursos materiais e equipamentos). Então, o enfermeiro presta assistência mediante 
um instrumento metodológico, sistematizando suas intervenções que resultam no ato 
de cuidar. É incontestável que o instrumento adequado para a operacionalização desse 
cuidar é a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), cujo saber sustenta a 
prescrição das intervenções de Enfermagem para atender as necessidades do paciente 
e avalia os resultados advindos dessas ações.

Em outras breves palavras, a Semiologia e a Semiotécnica associadas favorecem 
a compreensão dos princípios básicos para o exame físico, identificando os parâme-
tros normais e as possíveis alterações, o que gera os problemas e os diagnósticos de 
Enfermagem que, após avaliados, determinam as intervenções de Enfermagem a eles 
relacionadas, assim como a avaliação dessas intervenções pela operacionalização SAE, 
que é a dinâmica das ações do enfermeiro de forma organizada, integral, integrada, 
complementar e indissociável, visando melhorar a qualidade de vida do ser humano 
em todos os níveis de complexidade.

A obrigatoriedade da realização da SAE nos Estabelecimentos de Assistência à 
Saúde (EAS) obedece a Lei do Exercício Profissional n. 7.498/86, o Código de Ética 
da Profissão e as Resoluções n. 272/2002 e n. 358/2009 do Conselho Federal de 
Enfermagem. A SAE é operacionalizada a partir da Consulta de Enfermagem, conside-
rada uma tecnologia do cuidado e abrange o histórico de Enfermagem, o exame físico, 
o diagnóstico de Enfermagem, a prescrição da assistência de Enfermagem, a evolução 
da assistência de Enfermagem e o Relatório de Enfermagem que o enfermeiro deve 
executar diariamente aos pacientes sob sua responsabilidade.

No cotidiano do cuidar, pela prática da consulta de Enfermagem, os enfermeiros 
executam muitas intervenções, interagindo com uma equipe multiprofissional e in-
terdisciplinar para assistir ao paciente com competência e qualidade. Seu cuidar está 
fundamentado em protocolos institucionais, validados e aprovados, tanto de práticas 
básicas como avançadas planejadas pela SAE, que, por sua vez, proporciona ao enfer-
meiro maior facilidade na visibilidade do cuidar como um todo e permite a ele que 
faça avaliações e tome decisões para atender cada pendência, cada necessidade do 
paciente.

A SAE deverá ser registrada formalmente no prontuário do paciente, exibindo 
os dados subjetivos (informações do paciente, sintomas), objetivos (exame físico, si-
nais e resultados de exames clínicos), prescrição (decisão sobre as intervenções de 
Enfermagem a serem executadas) e evolução (avaliação do enfermeiro em relação aos 
resultados dos cuidados prescritos, aos problemas novos identificados a serem abor-
dados nas 24 horas subsequentes e ao estado geral do paciente).

Dominando o saber e o fazer Enfermagem, o enfermeiro desenvolverá suas com-
petências de forma dinâmica, terapêutica e educativa, comprometido com a ética e 
o rigor técnico e científico, sendo capaz de executar a consulta de Enfermagem, pro-
pondo e executando a SAE para atender os problemas de cada indivíduo, família e 
comunidade e satisfazer suas necessidades de saúde.
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