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Resumo: Tendo as teorias das Necessidades Humanas Básicas de Maslow 
como fundamento, Wanda Aguiar Horta estabelece sua teoria e o Processo de 
Enfermagem. A partir disso a Enfermagem desenvolve e sistematiza seus 
conhecimentos, nos diversos contextos da assistência. A relevância deste 
trabalho, prende-se à importância histórica das contribuições de Horta, e sua 
baixa visibilidade entre acadêmicos e profissionais. Dessa forma, objetiva-se 
observar na Literatura as implicações da teoria de Wanda Horta na Enfermagem. 
Trata-se de uma Revisão Narrativa da Literatura, realizada a partir da exploração 
do portal Biblioteca Virtual em Saúde através da questão norteadora para o 
desenvolvimento deste estudo: “Quais as implicações da Teoria de Wanda Horta 
na Enfermagem no Brasil?”. Para a busca dos artigos foram utilizados os 
descritores em ciências da saúde: Assistência ao Paciente, Teoria de 
Enfermagem e Processo de Enfermagem, que foram cruzados com o operador 
booleano AND. Assim, para elaboração deste estudo foram analisados 3 artigos 
na íntegra. Então, percebe-se, que o emprego da Teoria de Wanda Horta 
possibilita reconhecer as reais fragilidades psicobiológicas e psicossociais que 
se apresentam no paciente, para que deste modo haja um planejamento 
apropriado da assistência nos seus diversos contextos. A efetivação da teoria na 
prática por meio da utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, 
possibilita lapidar seus conhecimentos e cuidados clínicos ao paciente, além da 
notável importância em se apoderar do método científico de trabalho do 
enfermeiro que assegure a atenção não só à enfermidade, como também em 
proporcionar uma assistência integral, certificando-se de uma qualidade do 
serviço fornecido e resolubilidade dos problemas intrínsecos do paciente. 
Portanto, obtém uma visão ampliada, integral e documentada que torne possível 
as melhorias na assistência de enfermagem. A fundamentação de uma teoria de 
enfermagem atrelado à prestação de um cuidado seguro consolida a 
cientificidade da enfermagem como profissão. Desse modo, a Teoria das 
Necessidades Humanas de Wanda Horta na Literatura Brasileira, mostra-se de 
extrema importância para os diversos contextos em que a enfermagem se insere, 
verificando-se a necessidade de uma maior propagação de sua teoria entre 
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profissionais da área, de modo a promover uma assistência de qualidade que se 
mostra articulada com as reais necessidades do paciente.  
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