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O ensino da Enfermagem tem como objetivo desenvolver no educando 

conhecimento, competências e habilidades que levem ao planejamento e 

implementação de cuidados fundamentos e que atendam a real necessidade 

do indivíduo, família e comunidade, logo se destaca as teorias de Enfermagem 

dotadas de conceitos e pressupostos que fundamentam esse cuidado. O 

estudo objetiva relatar à experiência docente da aplicação de Teorias de 

Enfermagem no cuidado as famílias na Estratégia Saúde da Família. Trata-se 

de um relato de experiência resultado das atividades do Estágio 

Supervisionado na Atenção Primária no período de março a outubro 2018. 

Inicialmente, os discentes são divididos em duplas e incentivados a abordar 

diversas famílias acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família, em seguida 

cada dupla escolhe uma família que segundo os profissionais da unidade 

julgam mais vulneráveis, totalizando três famílias. Diante do contexto familiar, 

os discentes junto ao preceptor fizeram a escolha de três teorias de 

Enfermagem que se adequassem a cada família e que subsidiassem o cuidado 

de enfermagem, já tendo sido escolhidas, por exemplo, a teoria de promoção 

da saúde de Nola Pender, teoria do tornar-se humano de Rosemarie Parse e a 

teoria das Transições.  Os acadêmicos foram orientados a estudar os 

antecedentes do teórico, fundamentos filosóficos da teoria, principais 

pressupostos, conceitos e relações, utilidade da teoria e o valor para a 

Enfermagem. Mesmo não tendo acesso à teoria na íntegra, observou-se que o 

uso das Teorias de Enfermagem para subsidiar o cuidado de enfermagem 

realizado pelos estudantes foi uma relevante ferramenta no processo de ensino 

aprendizagem, sensibilizando os discentes quanto à existência de um conjunto 

de conhecimento que é próprio da Enfermagem e de possível aplicabilidade.  
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