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RESUMO 
 
Trata-se da implantação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE) em um 
Hospital Geral, público, de grande porte, na Baixada Fluminense, com 350 leitos 
especializados e de emergência, e demanda de até 600 atendimentos diários. Conta-se 
para tal com um quadro de 168 enfermeiros e 659 auxiliares de enfermagem dividido 
em plantões de 12/60 horas de descanso. De posse de tal problemática, suscitou-se a 
questão norteadora: Qual o modelo de implantação da SAE pode ser desenvolvido para 
a concretização da mesma em um Hospital Geral? E formulou-se como Objetivo geral: 
Testar um modelo de capacitação para implantação da SAE desenvolvido para o 
Hospital Geral de Nova Iguaçu num contexto de construção e pactuação coletiva. 
Método: Estudo do tipo descritivo, observacional, de abordagem quanti-qualitativa, 
fundada nas prerrogativas da pesquisa-ação, com adesão de 45% do público alvo. 
Resultados: O pré e pós-teste geraram uma matriz de transição de respostas de 
incorreta para correta no aprendizado NANDA, NIC e NOC, significativa para p1 < 
0,001. A formação acadêmica "Especialização" teve um efeito positivo e significativo 
no aprendizado, enquanto trabalhar em outra instituição, ser diarista e estar ansioso com 
o processo apresentou efeito negativo no aprendizado. A avaliação das oficinas pelos 
participantes distribuiu-se em 4 domínios, com médias gerais de pontuação: conteúdo 
4,21, estrutural 4,10; didático 4,12; e auto-aproveitamento 4,08. Houve incremento na 
quantidade de evoluções realizadas, para os enfermeiros que participaram das oficinas 1 
e 3 da ordem de 22 pontos percentuais, e os não participantes apresentaram uma 
variação de 0,04 pontos. Os dados de natureza qualitativa distribuíram-se nas seguintes 
categorias: Motivação para a oficina - aprimoramento da conduta, melhorias de 
condições de trabalho e convocação da chefia,; Expectativa para a implantação da SAE 
- individualização do cuidado, conhecimento, desafio à implantação do processo e o 
desenvolvimento profissional. Visão do processo de enfermagem - levantamento de 
problemas declarado e difícil implantação nos serviços. Conclusões: Houve como 
principais produtos técnicos o estabelecimento da comissão de implantação da SAE na 
unidade e a construção de formulários de coleta de dados. Assim como a discussão e 
considerações preliminares apontaram para um aprimoramento das oficinas de 
capacitação como forma de ampliar a adesão ao processo de implantação da SAE no 
hospital. 
Descritores: Enfermagem, Educação em enfermagem, Educação Continuada em 
Enfermagem, Processos de enfermagem, Sistematização da assistência de enfermagem.  
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ABSTRACT 
 

This study addresses the implementation of the Nursing Care Systematization (SAE) in 
a large public General Hospital, located in Baixada Fluminense (Lowlands in Rio de 
Janeiro), with 350 specialized and emergency beds, fulfilling a demand of up to 600 
daily appointments. For such, the hospital relies on a 168 nurses and 659 nurse 
assistants divided into 12-hour shifts with 60-hour breaks. In light of such issue, a 
guiding question was raised: Which SAE implementation model may be develop in 
order to achieve it in a General Hospital? And the General Aim was then established: 
To test a qualification model for the SAE implementation for the Nova Iguaçu General 
Hospital in a context of collective construction and agreement. Method: A descriptive 
observational study of quantitative and qualitative approach, based on the action 
research assumptions, with adhesion of 45% of the target group. Results: The pre- and 
post-test generated a transition matrix of answers from incorrect to correct in the 
NANDA, NIC and NOC education, significant for p1 < 0.001. The academic 
background “Specialization” had a positive and significant effect on education, while 
working for another institution, being a day-worker and being anxious with the process 
showed a negative effect on education. The assessment of the workshops by the 
attendees was distributed over 4 domains, with the following general average scores: 
content 4.21, structural 4.10; didactic 4.12; and self-development 4.08. There was 
improvement in the quantity of evolutions carried out, for the nurses who took part in 
workshops 1 and 3 of approximately 22 percentage points, and the non-attendees 
showed a variation of 0.04 points. Data of qualitative nature were distributed over the 
following categories: Motivation for the workshop – improvement of conduct, 
improvement of labor conditions and summoning by management; Expectation for the 
implementation of SAE – individualization of nursing care, knowledge, challenge posed 
by the implementation of the process and professional development. View of the 
nursing process - survey of declared issues and difficult implementation in the services. 
Conclusions: The main technical outputs were the establishment of the SAE 
implementation committee in the unit and the preparation of data collection forms. In 
addition, the discussion and preliminary considerations indicated an improvement in the 
training workshops as a way to expand the adhesion to the process of implementation of 
SAE in the hospital. 
Descriptors: Nursing; Nursing education; Continued education in nursing; Nursing 
processes; Nursing care systematization.  
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INTRODUÇÃO   

 

 

Compreendida pelos seus integrantes como uma profissão de ciência, a 

enfermagem moderna vem desde o final do Século XIX, início do Século XX, 

afirmando-se como tal e, na busca pelos seus domínios, competência e objetos próprios 

a coloca em processo de construção1,2.  

A organização do trabalho desenvolvido por Florence, assim como a utilização de 

conhecimentos estatísticos e de planejamento, foram fundamentais para medição do 

impacto da sistematização no processo de trabalho de enfermagem, embora não 

adotasse tal termo e, consta como obra seminal da enfermagem moderna1,2.  

A preocupação de Florence com o ambiente terapêutico e a conceituação da 

doença como um processo natural sobre os quais os enfermeiros deveriam ter domínio, 

compõe uma complexa visão filosófico-teórica do mundo legada às posteriores gerações 

de enfermeiros2. 

Assim, o processo histórico da enfermagem se caracteriza por constante e 

permanente busca de aprimoramento científico do seu próprio saber, através de teorias e 

métodos que dêem sustentação e embasamento às suas ações, tanto na atenção direta ao 

cliente (indivíduo, família e comunidade), como nos processos gerenciais, educacionais 

e de pesquisa. 

Neste contexto, entender o ‘processo de enfermagem’(PE) como ‘processo de 

trabalho’ específico na atuação do exercício profissional do enfermeiro vem se 

construindo e sustentando em teorias, conceitos e métodos de trabalho que tratam da 

especificidade da atuação da enfermagem na sua relação com o cliente e gestão3.    

Organizações de classe e sociedades científicas no Brasil, como a ABEn e o 

COFEN,  têm promovido contundente divulgação e legalização de implantação do 

processo de enfermagem e, no mundo, como o Conselho Internacional de Enfermagem 

(CIE), em especial a NANDA-International (NANDA-I), que se constitui numa 
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organização internacional com filiados nos cinco continentes com tradução e 

desenvolvimento dos termos e fenômenos de enfermagem.  

No Brasil que, em particular, tem-se adotado a nomenclatura Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) de caráter abrangente considera não só os passos 

metodológicos da execução do próprio Processo de Enfermagem, mas também as 

condições regulamentares de registro, protocolos e documentação, além de condições 

físicas e materiais que incluem os recursos humanos4, 5. 

Dessa forma, a SAE em seu sentido amplo constitui-se num conjunto de ações que 

visam à organização do trabalho de enfermagem nos ambientes públicos e privados, em 

termos de método, recursos humanos e incorporações tecnológicas que possibilitem a 

implementação do processo de enfermagem em sua plenitude5. 

O Processo de Enfermagem pode ser organizado em fases ou etapas, possuindo 

denominações e números de fases distintas, conforme o autor referenciado, mas de 

forma semelhante sustenta-se no método cientifico. Neste estudo adota-se como 

nomenclatura as fases: investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, 

implementação e a avaliação4, 6. 

 No Brasil entre tantos expoentes se torna imprescindível historiar os trabalhos de 

Wanda de Aguiar Horta que, a partir dos pressupostos estabelecidos por Maslow e, 

principalmente, John Mohanas, sobre a hierarquização das necessidades básicas 

humanas, formulou métodos de trabalho buscou evidências das “necessidades básicas 

afetadas” que requereriam a intervenção do profissional enfermeiro7. 

A implantação de forma organizada do trabalho de enfermagem nos hospitais 

brasileiro tem exigido estratégias facilitadoras capazes de otimizar a adesão dos 

profissionais e gestores. Assim como fazer frente a variados aspectos que vão desde o 

abastecimento de insumos ao quantitativo de recursos humanos disponíveis3,8. 

O enfrentamento de situações desafiadoras como o dimensionamento de recursos 

humanos em enfermagem na maioria das instituições públicas e privadas, apresenta-se 

muitas vezes aquém do preconizado pelos órgãos fiscalizadores do exercício 

profissional8 e dificulta o processo de implantação com demanda excessiva de trabalho3.  

Uma realidade conflitante, pois se exige do enfermeiro implementar 

sistematicamente o processo de enfermagem , mas ao mesmo tempo este se torna um 

profissional escasso no cenário assistencial assumindo, muitas vezes precocemente, 

funções gerenciais que demandam experiência profissional, ainda não presente, e 
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distante da assistência direta ao cliente9.  

Esse quadro de certa forma vem retardando a implementação da SAE como 

ferramenta rotineira de trabalho dos enfermeiros o que, contudo, reforça a validade de 

estudos que versem sobre modelos desenvolvidos nos mais diversificados cenários do 

país, para a implantação da SAE, em que se pese às ações providas de significativa 

cientificidade e objetividade10, 11,12. 

É importante acrescentar que o projeto pedagógico dos cursos de graduação em 

enfermagem no Brasil vem dando destaque especial à SAE e ao PE, em particular, 

consolidado na publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Enfermagem13.   
 Estudo sobre o conhecimento e a aplicação do processo de enfermagem, durante 

a formação acadêmica do enfermeiro, desenvolvido em 2005, evidenciou que 63% dos 

pesquisados haviam estudado a teoria sem jamais aplicá-la à prática, e 18,5% sequer 

haviam estudado a teoria. Esta constatação surge como um importante desafio a ser 

suplantado na formação do enfermeiro, pois o desconhecimento ou a falta de domínio 

sobre a utilização do PE e da SAE pode contribuir para a insegurança e 

consequentemente a baixa utilização da metodologia14. 

Em sustento jurídico e ético de tais estratégias existem, no Brasil aparatos legais, 

como a Lei 7498 de 1986 e o Decreto 94406 de 1987, que regulamentam o exercício da 

enfermagem no Brasil e explicitam as atividades exclusivas do enfermeiro. Dentre as 

resoluções do COFEN, em particular a Nº 358 de 2009, que trata especificamente da 

SAE, fundamenta e regulamenta as ações metodológicas, expressas na forma de 

processo. E o define como “ferramenta” de trabalho inerente à ação do enfermeiro sobre 

o sujeito do seu cuidado, seja ele o indivíduo, a família ou a comunidade. E garante um 

sistemático acompanhamento da assistência prestada ao cliente,  organizadas e 

registradas de maneira lógica, tanto no âmbito da assistência pública, quanto na 

privada4,5,10.  

Sobre o estado da arte que versa sobre o tema Implantação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem Brasileira tem-se nas bases de dados Literatura Latina e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e no Medical Literature Analysis and Retrieval 

Sistema on-line (MEDLINE) publicados até o período de 2010 16 artigos LILACS e 1 

artigo MEDLINE, ocorrem outros 458 estudos, porém tratam em sua maioria sobre 

estudos de casos  utilizando linguagem padronizada 116 e sobre estudos de validação 

54.  
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Dos artigos, 16 consistiam de estudos qualitativos e 1 quantitativo; a 

preponderância de estudos qualitativos pode se relacionar à necessidade de descrição 

das experiências primeiras, estas importantes para retratar os meios para a implantação, 

mas carentes de estudos que demonstrem a efetividade, dando continuidade aos estudos 

e demonstrando a força de replicações das experiências em ciência15. 

Os benefícios da implementação da SAE foram apontados como melhoria na 

qualidade e interação enfermeiro-paciente16-17. O artigo quantitativo tratava de um 

estudo não-experimental correlacional, com análise de duas variáveis, a viabilidade de 

implantação do PE e os padrões de prestação de cuidados de enfermagem 

identificados18.  

Sobre as bases teóricas e metodológicas de maior influência nos trabalhos 

selecionados, tem-se de Wanda Horta, Orem e Neuman citadas entre os artigos 

qualitativos.  

Entre os problemas de maior relevância citados estão a pouca 

informação/formação sobre a SAE e falta de autonomia profissional9,19, como também o 

baixo suporte organizacional, falhas nos registros de enfermagem e informatização, 

desconexão entre as fases da SAE e entre teoria e prática5,14,19,20,21,22.  

De posse de tal problemática, suscitou-se a questão norteadora: Qual o modelo de 

implantação da SAE pode ser desenvolvido para a concretização da mesma em um 

Hospital Geral? 

E formulou-se como Objetivo Geral: 

- Testar um modelo de capacitação para implantação da SAE desenvolvido para o 

Hospital Geral de Nova Iguaçu num contexto de construção e pactuação coletiva.  

E, como Objetivos Específicos: 

- Descrever um método de capacitação em SAE considerando o contexto dos 

enfermeiros e cenário;  

- Analisar a percepção da equipe de enfermagem sobre o processo de capacitação 

e implantação da SAE.  
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MÉTODO E CASUÍSTICA  

 

Estudo do tipo descritivo observacional, de abordagem quanti-qualitativa, fundada 

nas prerrogativas da pesquisa-ação.  

A pesquisa-ação trata de uma metodologia de trabalho que pode ser descrita como 

um instrumento de investigação de grupos, instituições e coletividades no qual as 

questões e aspectos sócio-políticos são considerados e privilegiados, suscitando ênfase 

na forma de ação. Nela as interpretações da realidade, assim como, as ações 

transformadoras, são objetos de deliberação23, e por isso sua adequação ao estudo na 

medida em que auxilia analisar as possibilidades de implantação da SAE à realidade 

posta. 

 É concebida para ser realizada em associação com uma resolução ou ação 

efetuada no âmbito coletivo, de modo cooperativo e participativo, onde o sujeito, 

frequentemente, uma associação ou um agrupamento ativo de profissionais. Estes 

investigados sobre uma possibilidade concreta/real de mudança, dado o processo de 

conscientização do problema pelo grupo, daí sua fundamentação nos princípios 

freirianos e problematizador23.  

Portanto, uma premissa do método de pesquisa escolhido seria investigar se de 

fato o grupo tem consciência critica sobre o tema/problema, problematizando-o, 

colocando em pauta nos grupos de discussão os desejos e anseios sobre a ação 

transformadora, no caso o desejo e anseio quanto à SAE em suas unidades.  

Pode-se considerar a pesquisa-ação como um método de intervenção/investigação 

de caráter emancipatório, onde se destacam os aspectos e os compromissos do tipo 

reformador e participativo23 quanto à contemporaneidade no estudo dos aspectos sociais 

e políticos, como situados na temática deste estudo.  

Historicamente a pesquisa-ação que tem suas origens no período do pós-guerra, 

tendo em Skinner um de seus expoentes, na tentativa de responder à necessidade de 

adaptação e conciliar conflitos23,24, outro motivador em seu uso neste estudo.  
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Por adotar uma metodologia de intervenção, análises de medida e avaliação desta 

ação proposta são esperadas; assim o método compartilha, tanto características e 

propriedades compatíveis com os aspectos qualitativos, como quantitativos, já que se 

propõe prever o impacto de uma intervenção23,24.  

 

CENÁRIO  

A Baixada Fluminense e o Município de Nova Iguaçu  

A baixada fluminense, área física componente da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro composta por 13 municípios, conforme apresentado na Figura 1, possui uma 

população com cerca 3,7 milhões de habitantes e conta apenas com dois hospitais gerais 

públicos de grande porte.  

 

Figura1: Nova Iguaçu e outros municípios componentes da Baixada Fluminense.   

FONTE: www.novaiguacu.rj.gov.br. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 

 

Possui uma área de 521,25 km² - a maior da região metropolitana - o município de 

Nova Iguaçu comporta uma população de quase 770 mil habitantes, segundo os últimos 

dados do IBGE mais de 20% da população da baixada fluminense, com idade média de 

28,7 anos, com 57,5% da população situada na faixa etária de 18 a 59 anos25.   

O município possui 5 setores (áreas geográficas) de planejamento estratégico e 2 

importantes áreas de conservação ambiental, conforme observado na Figura 2.  
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Figura 2: Áreas de planejamento e unidades de conservação ambiental de Nova Iguaçu. FONTE: 

www.novaiguacu.rj.gov.br MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 

 

Dados do IBGE apontam para uma ocupação de 30% do território do município 

com características predominantemente urbana e central, onde se concentra a maior 

parte da população. Essa predominância urbana confere ao município características 

epidemiológicas típicas dos grandes centros, com considerável incidência dos agravos 

cardiovasculares, neurológicos, além de neoplasias diversas e mortes por causas 

externas. Doenças infecto-parasitárias como a dengue têm-se mostrado outro sério 

problema de saúde do município25.    

O aparato de unidades assistenciais gerenciados pela secretaria municipal de 

saúde de Nova Iguaçu (SEMUS-NI) incluem 24 unidades básicas de saúde, 4 postos de 

saúde, 1 centro municipal de saúde, 1 centro de saúde do trabalhador, 3 unidades mistas 

com atendimento 24 horas, 28 unidades de programa de saúde da família (PSF) com 52 

equipes, 1 policlínica regional, e unidades de saúde mental que incluem: CAPS álcool e 

drogas, CAPS III e CAPS infantil. Existem ainda 32 unidades privadas entre clínicas e 

laboratórios conveniadas pelo SUS. As UPAs estaduais estão representadas por duas 

unidades no município: a do bairro Cabuçu e a do bairro Botafogo, estas próximas ao 

HGNI25.  

 

O Hospital Geral de Nova Iguaçu: Cenário de estudo  

O HGNI é a principal e maior unidade assistencial do município sendo 

caracterizado como Hospital Geral Municipal de ensino, pertencente a administração 

direta, de média e alta complexidade, com atendimento ambulatorial, emergencial e de 
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internação, e possui serviço de atendimento às doenças sexualmente transmissíveis e de 

vigilância em saúde, com demanda espontânea e referenciada. Seu quadro funcional 

conta com 2174 trabalhadores registrados26.  

Possui um aporte mensal de recursos do MS da ordem de 5 milhões de reais para 

custeio e manutenção de suas instalações. Estas incluem o anexo denominado de Centro 

de Referência Mariana Bulhões (CRMB), unidade própria da prefeitura de Nova Iguaçu, 

incorporada ao HGNI através do convênio de municipalização da gestão da unidade. 

O HGNI tem sua origem na iniciativa privada, porém quando da sua abertura ao 

público, em 1982, sua gestão encontrava-se a cargo do governo federal através do 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) até a extinção 

do mesmo, através da Lei Nº 8689 de 27 de julho de 1993, em consonância com a 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecido pela Constituição Federal 

(CF) de 1988, quando o quadro de servidores federais incorporado ao Ministério da 

Saúde (antes pertenciam ao Ministério da Previdência e Assistência Social). Em 1993, a 

administração do hospital passou para o município de Nova Iguaçu, modelo esse 

interrompido por um breve período de co-gestão da unidade entre os governos federal e 

estadual em substituição ao processo de municipalização que foi  retomado em 

200227,28. 

Pode-se dizer que historicamente o HGNI é uma unidade de saúde federal sob 

administração da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Nova Iguaçu que atende a 

uma população regional (Nova Iguaçu e os municípios do entorno na Baixada 

Fluminense) de cerca de 3,7 milhões de habitantes. Referência em urgência e 

emergência de média e alta complexidade, possui especialidades clínicas e cirúrgicas 

além de prestar atendimento materno-infantil, incluindo partos de risco, unidades de 

tratamento intensivo neonatal e doenças sexualmente transmissíveis.  

Ampliações da área física e do número de leitos na unidade ocorreram 

principalmente na emergência e na UTI neonatal e mantem em linhas gerais a mesma 

estrutura nos últimos 30 anos, como se pode observar na Figura 3. 

(A)  (B)  

Figura 3: O HGNI: Mudanças na estrutura predial da unidade (A) Início dos anos 80 (B) Estrutura atual em 2012. 
Fonte: Arquivos da unidade. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 
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A demanda diária na emergência e ambulatório atinge frequentemente a marca de 

600 atendimentos/dia. A taxa de ocupação diária raramente estaria menor que 100 por 

cento não  incluídos aí os pacientes em observação na emergência, que podem chegar a 

120 em períodos mais críticos.  

Os 350 leitos da unidade são distribuídos em 113 leitos cirúrgicos, incluindo 

cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia e buco-maxilo, 58 leitos clínicos, incluindo 

cardiologia, clínica médica de DST, 70 leitos complementares entre emergência, UTI 

adulto e UTI neonatal, 66 obstétricos, 37 leitos pediátricos e 6 leitos de hospital/dia.  

Dentre os programas oficiais desenvolvidos na unidade estão o QualiSUS, a 

Certificação de Ensino, o Hospital Amigo da Criança e mais recentemente o Projeto 

Cegonha. Na pesquisa destacam-se os trabalhos no campo das DST/AIDS.  

Sobre as experiências de implantação da SAE no HGNI, no seu sentido amplo, ou 

seja, movimentos esporádicos e descontínuos, porém consistentes e perenes, ocorreram 

mais frequentemente em simultaneidade com o processo de certificação de ensino junto 

aos Ministérios da Saúde e Educação, iniciado pela gestão do hospital ainda no ano de 

2008.  

O quantitativo de recursos humanos, em conformidade com as resoluções do 

COFEN, tem sido objeto de estudos e dimensionamento por parte da direção de 

enfermagem do HGNI, sendo estimado em conformidade com o preconizado e incluído 

a partir daí no planejamento junto à SEMUS4. Existem déficits calculados no 

quantitativo de enfermeiros e de técnicos de enfermagem que atingem, no primeiro e no 

segundo caso, números de 284 e 235 profissionais, respectivamente.  

Quanto ao PE em suas 5 fases, ocorrem discussões, estudos e ações efetivas de 

implementação nas unidades, sendo porém desenvolvido, já há algum tempo nas 

atividades de estágio curricular obrigatório sob supervisão das instituições de ensino 

superior (IES) conveniadas, a Universidade Iguaçu (UNIG) e Universidade Estácio de 

Sá (UNIESA).  A organização em grupos de 7 a 10 acadêmicos, assim como a 

utilização de preceptores contratados entre os próprios enfermeiros da unidade, favorece 

essa interação, mas ainda tal estratégia não viabilizou a concretização do uso e 

documentação da SAE, mas a incentiva e a inspira29. 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do HGNI tem recentemente iniciado 

pactuação com IES visando acolher pós-graduandos de enfermagem envolvendo-os nas 
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atividades de implantação da SAE no hospital, assim como estimulando os próprios 

funcionários a participarem de programas de aperfeiçoamento que tratem da SAE. 

Portanto, o HGNI uma unidade pública, atende uma demanda 100% do SUS, e è 

referência para a urgência e emergência, além da alta complexidade no trauma e em 

neonatal, e incorporou nos últimos anos as novas tendências de gerenciamento da 

assistência e controles social e de custos adotadas pelo Ministério da Saúde e pela 

SEMUS de Nova Iguaçu. Entre estas, tem-se a gestão participativa e colegiada, o 

programa QualiSUS, que inclui a atuação de enfermeiros na classificação de risco na 

emergência, ouvidoria on-line, central de controle de gastos, faturamento, educação 

permanente e Centro de Estudos e Pesquisa. 

 

Enfermeiros do HGNI: Sujeitos da pesquisa  

Para lidar com essa realidade, o hospital conta com um quadro de 168 

enfermeiros, 659 técnicos de enfermagem que se alternam em plantões de 12 horas de 

trabalho por 60 horas de descanso.   

Adotou-se como critério de exclusão do estudo: lotação no CRMB, já que o anexo 

dista quase 500 metros do conjunto de prédios que forma o HGNI, possui ainda 

aspectos diferenciados na sua gestão ligados a sua origem própria no SEMUS, e 

formulário de coleta de dados incompleto.  

E como critério de inclusão teve-se: ser enfermeiro lotado no HGNI 

independentemente do vínculo de contratação, aceitar participar do estudo inclusive 

assinar o termo de consentimento, participação em pelo menos de um dos grupos de 

discussão e preenchimento do formulário inicial de pesquisa 

O universo da pesquisa (público alvo) constituiu-se de enfermeiros do HGNI, na 

sua totalidade, como o número de enfermeiros envolvidos na assistência a clientela no 

CRMB é de 23 profissionais, tem-se como público final do HGNI 145 indivíduos, 

destes, todos foram convidados a participar do estudo, e a amostra final composta por 

65 participantes respondentes, que representam 44,82% (n=65), quase metade da 

população.  

Portanto, trata-se de uma amostra de conveniência, aleatória e estratificada por 

setores participantes, já que os convites seguiam a lógica de formação de grupos por 

afinidades de atendimento ao cliente: grupo de alta complexidade e especialidade (UTIs, 

Emergência e, centro cirúrgica); grupo das unidades clínicas (clinica médica, cirúrgica, 

ambulatório) e, materno-infantil (pediatria e maternidade). 
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Formalizando o modelo de implantação e de coleta de dados com os gestores 

Inicialmente desenvolveram-se 2 oficinas pilotos com os enfermeiros envolvidos 

na gestão do hospital e com a coordenação das unidades assistenciais (setores). 

 As oficinas ocorreram a termo com a participação de professores e mestrandos do 

Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de Enfermagem e Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense e 

realizaram-se no espaço físico disponibilizado pelo Centro de Estudos da instituição, 

através das suas parcerias com as IES, nas proximidades do hospital.  

O escopo das oficinas foi apresentar e discutir o modelo de treinamento em SAE 

proposto, dividido em 4 oficinas principais: (1) sensibilização e linguagem NANDA, 

NOC e NIC; (2) documentação e registro; (3) construção de protocolos e (4) estudo de 

caso3,30,31,32.  

Após a apresentação do modelo, promoveu-se uma reunião entre representante do 

GESAE e a direção de enfermagem do hospital na qual as seguintes propostas foram 

apresentadas como importantes para a pactuação e efetivação do trabalho de 

implantação da SAE no HGNI: 

1ª Definição de um grupo gestor do processo de implantação da SAE com 

abrangência de atuação o campo político, institucional e de gestão; 

2ª Definição de um grupo executor do processo de implantação da SAE com 

abrangência de atuação os campos técnico, institucional e de gestão; 

3ª Consolidação dos dois grupos para formação uma comissão de implantação da 

SAE; 

4ª Elaboração de um regimento interno para a condução dos trabalhos; 

5ª Definição das lideranças que atendesse à condição de ser enfermeiro da unidade 

e da comissão gestora; 

6ª Garantia de participação do pessoal de enfermagem de nível médio nas 

discussões e decisões; 

7ª Aplicação do modelo de oficinas apresentado, de forma a criar condições de 

reprodução das mesmas com multiplicadores oriundos dos próprios quadros de 

enfermeiros do hospital.  
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De tal modo, a reunião permitiu pactuar um desenho de estudo da implantação da 

SAE no HGNI constituído em 2 segmentos com atribuições distintas e complementares. 

Um de caráter político, social e decisório, formado pela diretora geral de 

enfermagem, por 1 enfermeiro comum ao HGNI e ao MPEA/GESAE, por 1 enfermeiro 

professor ligado as IES que atuam na unidade, por 1 enfermeiro supervisor e por 1 

enfermeiro gerente de linha de cuidado, com a atribuição não só de conduzir em linhas 

gerais o processo de implantação mas sobretudo de realizar a interface com a direção 

geral da unidade (direção geral, direção técnica, direções dos demais serviços do 

hospital), com a gestão  municipal  (Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Nova 

Iguaçu) além de outras instâncias presentes no SUS, como o Conselho Municipal de 

Saúde e representações de trabalhadores e usuários denominados grupo gestor. 

E um segundo de caráter predominantemente técnico e de desenvolvimento 

científico, formado pelos enfermeiros coordenadores dos setores assistenciais; além de 

um representante dos enfermeiros supervisores; e de um representante do grupo dos 

técnicos de enfermagem, envolvidos na execução do modelo e avaliação dos resultados 

do então denominado grupo executor. 

Cabe ressaltar que tal experiência, em grupos de execução e gestor, já tinha sido 

idealizada em outros cenários, como o Instituto do Câncer (INCA), Hospital Dante 

Pantezanne pioneiro na implantação do PE, entre outros, assim como a divisão dos 

grupos por especialidades consta no modelo adotado pelo Hospital de Clínicas da USP. 

Ambos os grupos constituem internamente a comissão de implantação da SAE no 

HGNI, os 5 membros do grupo gestor nomeados, através de publicação no diário oficial 

do município para este fim (ANEXO 1). O trabalho dos 2 grupos está intimamente 

interligado dado o objetivo e a metodologia da pesquisa-ação, esquematizado como 

desenho de estudo na Figura 4 que se segue: 
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Figura 4: Desenho do projeto de implantação da SAE no HGNI. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 

 

Com a aprovação das propostas apresentadas, deu-se início às ações propriamente 

ditas de execução do modelo proposto, tanto no campo técnico científico como no 

político.   

As oficinas  

Por se tratar em essência de uma estratégia educacional interativa, as oficinas 

propostas e aplicadas tiveram como elementos norteadores, na sua elaboração, as 

características individuais, o contexto social e organizacional do local de trabalho. 

Deste modo, para sua efetivação, os enfermeiros do HGNI foram divididos em 

grupos em razão de aspectos de similaridade tecnológica e as linhas de cuidados 
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instituídas na unidade, constituiram-se 4 grupos, com enfermeiros ligados às atividades 

de gestão (coordenação/gerência), e supervisão foram considerados um grupo à parte12.  

Quadro 1: Grupos de treinamento dos enfermeiros do HGNI. 

MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012.    

Grupo Setores Enfermeiros  (n) 

01 1.A – Gestão 

1.B – Coordenação/supervisão 

9 

19 

Subtotal: 28 

7 

11 

18 

02 2.A - Emergência,  

2.B-UTI adulto 

2.C- Centro cirúrgico e RPA, 

 2.D- Central de Material  

1.A: 29 

1.B: 08 

1.C: 12  

1.D: 03  

Subtotal: 52 

18  

2 

 1  

1 

22 

03 3.A- Clínica Médica e PID (1 turma), 

 3.B-Clínica Cirúrgica (1 turma),  

3.C- Centro Médico de Especialidades 

2.A: 09, 

 2.B: 08  

2.C: 02  

Subtotal: 19 

4 

4 

1 

8 

04 

 

 

 

 

 

4.A- UTI - neonatal,  

4.B- Pediatria,  

4.C- Maternidade e Centro Obstétrico,  

 

3.A: 09  

3.B: 07  

3.C: 06  

Subtotal: 22 

Total Geral: 121 

7 

3 

6 

16 

65 

Observação: O total geral refere-se ao total de enfermeiros do quadro que procederam a inscrição 
nas  oficinas de treinamento 

 

 

Procedeu-se com a organização das oficinas em 4 módulos realizados em dias 

diferentes, com cronograma e programa discutido e aprovados em reunião da comissão 

de implantação da SAE, e em cada grupo, em atenção a demanda apresentada.  

O primeiro módulo teve por escopo a sensibilização à SAE e ao PE, como 

aprofundou-se sobre o manuseio e uso dos sistemas de classificação dos diagnósticos  

NANDA-I, das intervenções e atividades propostas na NIC e dos resultados esperados,  

na classificação NOC, incluindo seus aspectos históricos, impacto científico e de 

gestão30-32.  

O segundo módulo surgiu da necessidade de tratar e aprofundar na investigação 

clinica e documentação em enfermagem, proposta pelo grupo, e versou sobre o exame 
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físico e a evolução de enfermagem. Tais “saberes” foram considerados determinantes 

para a execução dos demais módulos e para a implantação do PE na prática, pois 

constituem produto da atividade diária do enfermeiro. Para o desenvolvimento desta 

oficina, além da bibliográfica atualizada, suscitou-se o debate com uso de equipamentos 

e de situações clínicas simulando as dificuldades diárias e a experiência clínica dos 

participantes.  

A terceira oficina constituiu-se de um debate circular sob ajuda de projetor 

multimídia e de laptop dos instrumentos de coleta de dados elaborados e propostos 

pelos enfermeiros participantes. Este construído com a finalidade de facilitar a execução 

do PE e, consequentemente, a elaboração dos diagnósticos de enfermagem, fase 

posterior à avaliação, pactuada a apresentação da aplicação do mesmo na quarta oficina 

através de estudo de caso proposto.  

A quarta oficina agendada em reunião da comissão de implantação da SAE se 

utilizou da técnica de estudo de caso com aplicação do instrumento construído na 

terceira oficina; destaca-se a discussão e apresentação de pontos fortes e fracos da 

mesma, validando-a.  

Para tal os setores de pediatria, UTI - neonatal e emergência recebeu cada um 15 

formulários de coleta de dados numerados para aplicação em sua realidade clínica de 

trabalho. Nessa fase, o numero de integrantes diminui bastante, e sente-se que somente 

4 módulos são insuficientes para plena execução do PE no HGNI, mas optou-se por 

avaliar o processo até este momento, para cumprirem-se os prazos propostos pelo 

MPEA, como para analisar sua efetividade.  

 

Instrumentos e período de coleta de dados 

Elaborou-se um cronograma de oficinas para os grupos 1, 2, 3 e 4 que se foram 

realizadas na própria unidade, sempre às terças, quartas e quintas feiras no auditório do 

CEAP, no período de outubro de 2011 a janeiro de 2012 .  

 Trabalhou-se com 4 instrumentos de coleta de dados, 3 auto-aplicados, que se 

tratava da técnica de coleta de dados questionários, e 1 de levantamento documental no 

prontuário de busca e observação sistemática do registro de evolução de enfermagem: 

1) Questionário Pré-teste - utilizado na primeira vez que um grupo iniciava 

(Apêndice 1)  

2) Questionário Pós-teste - aplicado ao final da terceira oficina (Apêndice 2) 
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3) Questionário de Avaliação Final – utilizado ao final do modelo de treinamento 

(Apêndice 3)  

4) Roteiro de observação de registro do prontuário - Para efeito de comparação 

buscou-se o percentual de evoluções realizadas no mês de outubro de 2011, por ser 

anterior ao desenvolvimento de oficinas com os enfermeiros assistenciais, e comparou-

se com o período após realização das oficinas março de 2012, através da busca ativa em 

prontuários.  (Apêndice 4)  

  Também registraram-se em forma de ata as reuniões da comissão de implantação 

da SAE; computou-se as freqüências às oficinas e treinamentos para avaliação da 

adesão; e por fim o registro em gravações de áudio e vídeo das oficinas. (Apêndice 5) 

 

Apresentação, análise e categorização dos dados 

Os dados de natureza quantitativa foram analisados estatisticamente com 

assessoria de especialista, através do programa SPSS, no qual se efetivou uma análise 

exploratória do pré-teste e do pós-teste, a partir da descrição dos gráficos, tabelas e 

testes estatísticos inferenciais; na avaliação das oficinas por se tratar de uma escala do 

tipo likert, houve necessidade de transformá-la em escores; e o treinamento avaliado 

através de análise multivariada e de testes estatísticos.  

Os dados de natureza qualitativa obtidos através da descrição da percepção 

subjetiva contidas nos questionários, assim como através das atas das reuniões de 

trabalho e gravação dos áudios foram avaliados para sustentar os dados quantitativos 

com base na complementaridade proposta por Minayo33. 

 

 

 

Aspectos éticos 

Quanto ao atendimento aos princípios e aspectos éticos estabelecidos na 

Resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde34, seguiu-se com a apresentação 

da proposta ao comitê de ética do HGNI, vinculado ao sistema CEP-CONEP através do 

SISNEP, com aprovação sob o número CAAE 008.0.316.000-11 (anexo 2).  

Os formulários de avaliação pré teste e pós-teste de conhecimentos relativos à 

SAE, e de avaliação do processo de treinamento já descritos, somente foram aplicados 
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após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) por cada sujeito 

da pesquisa (Apêndice 6).  

Os dados obtidos permanecerão sob guarda compartilhada entre o Centro de 

Estudos, Aperfeiçoamento e Pesquisa (CEAP) do HGNI e o Grupo de Estudos em 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE_UFF) da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

representado pelo mestrando Fernando de Siqueira Barros, líder nomeado da comissão 

de implantação da SAE no HGNI e pela Profª Drª Rosimere de Ferreira Santana, co-

pesquisadora deste estudo. 
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RESULTADOS 

 

Caracterização dos Sujeitos do Estudo 

A Tabela 1 apresenta a caracterização dos sujeitos participantes do estudo quanto 

ao sexo, regime e setor de trabalho, vínculo institucional, se trabalha em outro local 

além do HGNI, e se apresenta experiência com SAE. 

 

Tabela1: Caracterização dos sujeitos do estudo. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 

2012. 

 

Variáveis   Categorias  n % 

Sexo  Feminino  56 86,2 
Masculino 9 13,8 

Regime de Trabalho Diarista 23 35,4 
Plantonista  42 64,6 

Vínculo Prestador de serviço 47 72,3 
Servidor Federal 2 3,1 
Servidor Federal e 
Prestador de serviço / 
duplo vínculo 

15 23,1 

Servidor Municipal 1 1,5 
Trabalho fora do 

HGNI 
Não 21 32,3 

Sim 44 67,7 
 

Setor de trabalho 
 
1- Gestão  

 
7 

 
10,8 

2- Coordenação  9 13,8 
3- Supervisão  2 3,1 
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4- Maternidade  6 9,2 
5- Central de Material e 

Esterilização  
1 1,5 

6- UTI Neonatal 7 10,8 
7- Emergência 18 27,7 
8- Pediatria  3 4,6 
9- UTI Adulto 2 3,1 
10- Clinica cirúrgica 4 6,2 
11- Clinica médica 3 4,6 
12- Programa de 

Internação Domiciliar 
1 1,5 

13- Centro Cirúrgico 1 1,5 
14- Ambulatório 1 1,5 

 

 

Quando questionados sobre a sua experiência prévia com SAE 43(66,2%), 

responderam que não; outros 13(20) somente na Graduação; e 9(13,8) em 

universidades, cursos, e/ou outros cenários de trabalho. 

Entre o grupo dos formados há mais tempo encontram-se os profissionais 

vinculados ao MS e que são oriundos do extinto INAMPS. Estes em geral ocupam os 

principais cargos de gestão, incluindo a direção geral de enfermagem e diversas linhas 

de gerência. Nos demais, predominam os enfermeiros prestadores de serviço (contratos 

temporários) ligados a SEMUS, recentemente concursados do município de Nova 

Iguaçu que possuem vínculo trabalhista de estatutários municipais.  

E de um total de 88 enfermeiros da unidade possui pelo menos uma pós-

graduação lato sensu e 3 enfermeiros com mestrado. Existem ainda alguns poucos casos 

de enfermeiros com uma segunda graduação exemplificadas por direito, biologia e 

psicologia.   

 

 

Percepção sobre a participação nas oficinas 

Neste mesmo questionário indagou-se, sob a forma de perguntas abertas, sobre a 

motivação para participação dos módulos da oficina, sobre as expectativas para 

implantação da SAE no HGNI, e sobre a visão do processo de enfermagem, estas 

descritas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Percepção sobre participação nas oficinas e sobre o processo de 

enfermagem. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012.    

  n % 

Motivação para a 
oficina 

Aprimoramento da conduta 64 98,5 
Convocação chefia 64 98,5 
Melhorias condições 
trabalho 

64 98,5 

Ansioso 58 89,2 
Interesse Institucional 54 83,1 
Interesse profissional 48 73,8 
Positivo 45 69,2 
Interesse pessoal 40 61,5 

Expectativa  
para implantação 

 da SAE 

Individualização do cuidado 64 98,5 
Autonomia profissional 63 96,9 
Conhecimento 62 95,4 
Contribuir com a instituição 61 93,8 
Desafio à implantação 61 93,8 
Desenvolvimento 
profissional 

61 93,8 

Organização do processo 
trabalho 

41 63,1 

Qualidade na Assistência 36 55,4 

Visão do 
 Processo de  
Enfermagem 

Levantamento de problemas 64 98,5 
Avanço profissional 64 98,5 
Difícil implantação nos 
serviços 

63 96,9 

Contribuir para ciência 
enfermagem 

60 92,3 

Organizar o trabalho 55 84,6 
Exercício profissional 
enfermeiro 

53 81,5 

Instrumento inerente 
trabalho enfermagem 

47 72,3 

Assistência centrada no 
paciente 

45 69,2 

 

Sobre a motivação para a oficina, as respostas enfatizaram tanto o aprimoramento 

da conduta quanto as melhorias de condições de trabalho, quanto a convocação da 

chefia para o treinamento. Essas respostas apresentaram um percentual de 98,5% de 

manifestação dos pesquisados e superaram as manifestações de interesse institucional e 

de ansiedade com relação à implantação do processo.  

Com relação a expectativa para a implantação da SAE, acentua-se a preocupação 

com relação a individualização do cuidado que esteve presente em 98,5% das respostas, 
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bem assim enfatizado o aspecto do conhecimento, destacado por 95,4% dos 

enfermeiros.  

O desafio à implantação do processo e o desenvolvimento profissional estiveram 

presentes em 93,8%, este último recorrente nos três itens avaliados. 

Quanto à visão do processo de enfermagem, repete o quesito avanço profissional e 

ainda a conceituação como levantamento de problemas declarado por 98,5% dos 

respondentes. Ressalta-se a significativa expressão dos enfermeiros quanto a sua difícil 

implantação nos serviços, presente em 96,9% das respostas.  

Tem-se então que as questões relativas ao aprimoramento das condições de 

trabalho e autonomia profissional manifestam-se nos três questionamentos propostos 

inicialmente. 

 

Avaliação pré e pós-teste 

Ao início e ao final das oficinas, solicitou-se descrição/o conhecimento prévio 

sobre os sistemas de linguagens NANDA, NIC e NOC e as fases do processo de 

enfermagem gerando uma matriz de transição de respostas corretas e incorretas no pré e 

pós-teste, apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3: Matriz de transição do índice de respostas corretas e incorretas no pré e 

pós-teste. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012.    

Variáveis Pré-teste 
Pós-teste 

Total Valor p1 

Incorreta Correta 

NANDA 

Incorreta 7 10,7 46 70,8 53 81,5 

< 0,001 Correta 0 0,0 12 18,5 12 18,5 

Total 7 10,7 58 89,3 65 100,0 

NOC 

Incorreta 15 22 39 60 54 82 

< 0,001 Correta 0 0,0 12 18 12 18 

Total 15 22 51 78 65 100,0 

NIC 

Incorreta 14 21,5 39 60 53 81,5 

< 0,001 Correta 0 0,0 12 18 12 18,5 

Total 14 21,5 51 78 65 100,0 

Processo de 

enfermagem 

Incorreta 5 7,6 29 44,7 34 52,3 

< 0,001 Correta 0 0,0 31 47,7 31 47,7 

Total 5 7,6 60 92,4 65 100,0 

 

  

Portanto, observa-se que dos 65 indivíduos, 53(81,5%) responderam 

incorretamente sobre a classificação NANDA-I no pré-teste, porém ao final 58(89,3%) 

responderam corretamente. 

Sobre NOC obtiveram-se 54(82%) respostas incorretas no pré-teste, e no pré-teste 

51(78%) respostas corretas; este discretamente foi o pior desempenho, mas muito 

similar aos resultados apontados para a classificação NIC, com um ponto de diferença a 

mais de acerto para esta ultima, respectivamente 53(81,5%) erros no pré-teste, mas 

mesmo número em acerto no pós-teste 51(78%). 

O melhor índice de desempenho apresentou-se com a descrição das fases do 

processo de enfermagem com 34(52,3) erros no pré-teste e ao final 60(92,4) foram 

capazes de descrever corretamente as 5 fases. Isto talvez se dê pela ênfase dada em tal 

conteúdo desde a graduação.   

Para as 4 avaliações houve diferença considerada significativamente (p< 0,001) 

antes e depois da participação nas oficinas de capacitação. 
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E para analisar os fatores influenciadores no impacto do aprendizado em SAE, 

NANDA, NIC e NOC, avaliou-se através dos Testes de exato de Fisher; Fisher-

Freeman-Halton e Qui-quadrado, as variáveis: horário de trabalho, sexo, vínculo, 

formação, experiência anterior com SAE e outro vínculo de trabalho fora da unidade, 

como também  a “motivação para o curso”, apresentada no formulário de pré-teste 

(Apêndice 1).  Estes apresentados na  Tabela 4. 

 

Tabela 4: Impacto no Aprendizado em SAE, NANDA, NIC ou NOC. 

MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 

Variáveis 
Aprendizado   

Não Sim Total Valor p OR (IC 95%) 

Horário Trabalho 
Diarista 7 16 23 

0,193* 2,63 
Plantonista 6 36 42 (0,65 – 10,78) 

Sexo 
Feminino 9 47 56 

0,070* 4,18 
Masculino 4 5 9 (0,75 – 23,59) 

Vinculo 

P. 6 41 47 

0,030** 
 

S.F. 0 2 2 -- 
S.F./P. 7 8 15 

 
S.M. 0 1 1 

 

Formação 
Especialização 5 21 26 

0,293**  
Graduação 7 31 38 -- 
Mestrado 1 0 1 

 

Experiência em 
SAE 

Não 6 37 43 

0,1156*** 
 

Sim 
(Graduação) 

3 10 13 -- 

Sim (Outros) 4 5 9 
 

Tem Outro 
Trabalho Fora 

HGNI 

Não 2 19 21 
0,194* 

0,32 

Sim 11 33 44 (0,04 – 1,78) 

Inespecífica 
Não 13 51 64 

1,000* -- 
Sim 0 1 1 

 

Ansioso 
Não 10 48 58 

0,136* 0,28 
Sim 3 4 7 (0,04 – 1,89) 

Positivo 
Não 7 38 45 

0,196* 0,43 
Sim 6 14 20 (0,1 – 1,77) 

Interesse Pessoal 
Não 10 30 40 

0,202*** 2,44 
Sim 3 22 25 (0,52 – 12,81) 

Interesse 
Profissional 

Não 12 36 48 
0,156* 5,33 

Sim 1 16 17 (0,62 – 19,05) 
Aprimoramento Não 13 51 64 1,000* -- 



36 
 

Conduta Sim 0 1 1 
 

Convocação Chefia 
Não 13 51 64 

1,000* -- 
Sim 0 1 1 

 
Melhorias 

Condições Trab. 
Não 13 51 64 

1,000* -- 
Sim 0 1 1 

 
Interesse 

institucional 
Não 12 42 54 

0,438* 2,86 
Sim 1 10 11 (0,31- 65,68) 

Legenda: P. Prestador de serviço - S.F. Servidor federal – S.M. Servidor municipal – S.F./P Servidor 
federal com duplo vínculo de prestador de serviço. 
* Teste exato de Fisher; ** Teste de Fisher-Freeman-Halton; ***Teste de Qui-quadrado 

 

Observa-se que o único dado significativamente contribuinte para influenciar no 

aprendizado relacionou-se ao tipo de vínculo, o prestador de serviço com duplo vínculo 

apresentou a menor probabilidade de aprender (p-0,030). 

 

Na tabela 5, são apresentados os resultados da regressão logística sob a estimativa 

b, o erro padrão, a estatística de Wald, o grau de liberdade e o p-valor calculados. 

 

Tabela 5: Impacto no Aprendizado. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 

 

 

Nesta pode-se constatar como os resultados marginais mais próximos de serem 

significativo possuir outro trabalho e rotina de trabalho diarista, o que se aproxima do 

dado da Tabela 4 possuir duplo vinculo. Ou seja, o acumulo de tarefas pode dificultar a  

participação do profissional da proposta de capacitação, como também de executar 

mudanças efetivas para a implantação da SAE, e assim apresentaram a menor 

probabilidade de aprender. 

Variáveis na Equação 

 Estimativa 

(b) 

Erro 

Padrão 

Estatística 

de Wald 

Graus de 

Liberdade 

p-

valor 

 Especialização 1,261 0,868 2,112 1 0,146 

Outro Trabalho -1,759 0,944 3,474 1 0,062 

Diarista -1,528 0,833 3,364 1 0,067 

Ansioso -1,368 0,912 2,248 1 0,134 

Constante 3,065 0,938 10,671 1 0,001 
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 Para o grupo de participantes das oficinas, a formação acadêmica 

"Especialização" tem um efeito positivo e significativo no aprendizado. É possível 

também constatar que no mesmo grupo os profissionais que trabalham em outra 

instituição, têm uma probabilidade menor de aprender. Acrescidos dos profissionais que 

responderam 'estarem ansiosos' antes do curso apresentam uma menor chance de 

aprender 
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Avaliação das Oficinas  

As avaliações ocorreram em instrumento próprio (Apêndice 3), após cada término 

de uma oficina, isto para se avaliar parcialmente cada uma e sua adequação ao modelo 

de treinamento proposto  apresentadas na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Distribuição do grau de avaliação das oficinas segundo escala likert 

utilizada em instrumento próprio. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012.    

 

Domínio Variáveis   Grau de avaliação n % 

Conceitual Conteúdo da oficina Insatisfeito 4 6,2 
Moderadamente 

Satisfeito 
2 3,1 

Satisfeito 25 38,5 
Completamente 

Satisfeito 
34 52,3 

Aquisição de novos 
conhecimentos 

Insatisfeito 4 6,2 
Moderadamente 

Satisfeito 
2 3,1 

Satisfeito 26 40,0 
Completamente 

Satisfeito 
33 50,8 

Contribuição da oficina ao 
desempenho trabalho  

Insatisfeito 4 6,2 
Moderadamente 

Satisfeito 
2 3,1 

Satisfeito 25 38,5 
Completamente 

Satisfeito 
34 52,3 

Domínio conceitual prático 
do tema abordado 

Insatisfeito 4 6,2 
Moderadamente 

Satisfeito 
6 9,2 

Satisfeito 25 38,5 
Completamente 

Satisfeito 
30 46,2 

 
Estrutural Pontualidade Insatisfeito 4 6,2 

Moderadamente 
Satisfeito 

1 1,5 

Satisfeito 16 24,6 
Completamente 

Satisfeito 
44 67,7 

 
 
 
Organização Sala Aula 

 
 
 

Insatisfeito 

 
 
 

4 

 
 
 

6,2 
Moderadamente 5 7,7 
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Satisfeito 
Satisfeito 21 32,3 

Completamente 
Satisfeito 

35 53,8 

Divulgação da oficina Insatisfeito 4 6,2 
Pouco Satisfeito 5 7,7 
Moderadamente 

Satisfeito 
18 27,7 

Satisfeito 13 20,0 
Completamente 

Satisfeito 
25 38,5 

Condições e Uso das 
instalações  
 

Insatisfeito 4 6,2 
Pouco Satisfeito 1 1,5 
Moderadamente 

Satisfeito 
6 9,2 

Satisfeito 27 41,5 
Completamente 

Satisfeito 
27 41,5 

 
Didático 

Qualidade do material 
didático  

Insatisfeito 4 6,2 
Moderadamente 

Satisfeito 
1 1,5 

Satisfeito 24 36,9 
Completamente 

Satisfeito 
36 55,4 

Recursos audiovisuais Pouco satisfeito 4 6,2 
Moderadamente 

Satisfeito 
5 7,7 

Satisfeito 21 32,3 
Completamente 

Satisfeito 
35 53,8 

Estratégia e abordagem dos 
assuntos  

Insatisfeito 4 6,2 
Pouco Satisfeito 1 1,5 
Moderadamente 

Satisfeito 
7 10,8 

Satisfeito 25 38,5 
Completamente 

Satisfeito 
28 43,1 

Apoio dado a oficina Insatisfeito 4 6,2 
Pouco Satisfeito 1 1,5 
Moderadamente 

Satisfeito 
7 10,8 

Satisfeito 26 40,0 
Completamente 

Satisfeito 
27 41,5 

Auto-
aproveitament

o 

Participação na oficina 
  

Insatisfeito 4 6,2 
Moderadamente 

Satisfeito 
6 9,2 

Satisfeito 28 43,1 
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Completamente 
Satisfeito 

27 41,5 

Desempenho e 
aproveitamento na oficina 

Insatisfeito 4 6,2 
Moderadamente 

Satisfeito 
5 7,7 

Satisfeito 29 44,6 
Completamente 

Satisfeito 
27 41,5 

 

 

Pode-se dividir os 14 itens de avaliação em 4 domínios conteúdo, estrutural, 

didático, e autoaproveitamento. Sobre o aspecto conteúdo, destaca-se a menor avaliação 

sobre a aplicação prática da oficina 46,2%, as demais pontuações permaneceram com 

índices acima de 50% e enfatizam-se os dados de novos conhecimentos adquiridos na 

oficina. 

Isto associado ao baixo rendimento na avaliação didática da oficina, no que tange 

a estratégia e abordagem dos assuntos 43,1% e apoio dado na oficina 41,5% indicam 

que apesar de inovar em conteúdo e conceitos, estes ainda carecem de táticas 

associativas e aplicáveis a sua realidade, além de apontar a necessidade de 

direcionamento mais personalizado. 

Portanto, os treinamentos em SAE ainda flutuam em introduzir os conceitos que 

ainda são ‘novos’ aos sujeitos que pairam num conhecimento primeiro da aplicação do 

Processo de enfermagem associado ao uso das linguagens, mas com pouco avanço na 

sua utilização dinâmica e concreta em sua realidade existencial. 

Apesar das tentativas de articulação e de participação efetiva dos sujeitos, o déficit 

nos conhecimentos básicos e na ausência prévia de contato na prática com as 

classificações e uso sistematizado dificulta o adiantamento das oficinas num espaço de 

tempo de 4 meses; para tal objetivo necessitaria talvez de quase 2 anos a 3 anos. 

Sobre os aspectos estruturais, tem-se a maior avaliação entre os demais itens com 

os 67,7% de satisfação com a pontualidade das oficinas, algo semelhante com a 

organização da sala de aula 53,8%. Porém também neste quesito apresentou-se o pior 

desempenho a divulgação da oficina com 38,5% das avaliações. 

Apesar da mobilização do público alvo para as oficinas, através de uma 

combinação, estratégias simultâneas procurando assim caracterizar uma rede de 

sensibilização capaz de influenciar cada profissional, como carta convite na folha de 

ponto, memorando individual com protocolo de recebimento, aviso em quadro nos 
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setores, e-mail e comunicação verbal realizada individualmente, comunicação 

telefônica, ainda não foi o suficiente, necessitando avaliar como seria a melhor forma de 

divulgação, ou se seria uma falha na comunicação, ou mesmo ruído, como por exemplo, 

se entender tal atividade como imposta pela direção/chefia de enfermagem.   

 Quanto à auto-avaliação de seu aproveitamento, obteve-se igual denominador 

para os 2 itens avaliados participação, desempenho e aproveitamento nas oficinas com 

41,5%, ou seja, apesar da instituição propiciar espaço para o treinamento, e a oficina 

fluir em discussão, os enfermeiros têm dificuldades em se concentrar na atividade, seja 

por cansaço, preocupações com as atividades externas ou dos setores de trabalho, 

chamadas externas durante a oficina, entre outras citadas. Aperfeiçoar tal critério de 

avaliação seria um desafio educacional em enfermagem e, ao mesmo tempo, a nascente 

para uma nova perspectiva de aprimoramento profissional e quiçá facilitador da 

implantação da SAE. 

Para uma avaliação global considerou a média ponderada das pontuações da 

escala likert representadas na Tabela 7. 

Tabela 7: Média geral das avaliações das oficinas. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 

2012.    

Domínio  Média ponderada das Avaliações                     Total 
Conceitual  Conteúdo da oficina 4,25 

Aquisição de novos conhecimentos 4,23 

Contribuição da oficina ao desempenho trabalho 4,25 

Domínio conceitual prático do tema abordado 4,12 
Total  4,21 

Estrutural Pontualidade 4,42 
Organização sala aula 4,22 
Divulgação da oficina 3,71 
Condições e uso das instalações  4,05 

Total 4,10 
 

Didático  Recursos audiovisuais 4,12 
Qualidade do material didático  4,29 
Estratégia e abordagem dos assuntos  4,05 
Apoio dado na oficina 4,03 

Total  4,12 
Auto-
aproveitamento 

Participação na oficina 4,08 
Desempenho e aproveitamento na oficina 4,09 

Total  4,08 
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Observa-se que a maior média trata do conteúdo abordado 4,21; seguido com 

discreta diferença do apoio didático utilizado 4,12 e, da estrutura da oficina 4,10; e por 

último do auto-aproveitamento 4,08, que merece destaque enquanto achado e 

confirmação da necessidade de revisitarmos o processo de formação em serviço dos 

profissionais enfermeiros. 

Tal fato, demonstrado em parte, ao analisar separadamente os índices de avaliação 

por indivíduo, agrupando-os quanto àqueles que participaram de 1 ou mais oficinas, e 

qual a pontuação dada à medida que se avançava com os módulos, vistos na Tabela 8.  

Tabela 8: Mediana dos índices de avaliação segundo o número de participações nas 

oficinas. MPEA/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2012. 

Critérios de avaliação 

Oficinas 
Valor 

p* I I e 
II 

I, II e 
III 

I e 
III 

I, III 
e IV 

I, II, 
III e 
IV 

Conteúdo da Oficina 4a 4 a 4 a 4,5 ab 5 ab 5 b <0,0001 
Aquisição de Novos 
Conhecimentos 

4 a 4 a 4 a 4 a 5 ab 5 b <0,0001 

Contribuição da Oficina no 
Desempenho Trabalho 

4 ac 4 ab 4 a 4 ab 5 ab 5 b <0,0001 

Domínio Conceitual Prático do 
Tema 

4 a 4 ab 3,5 ab 4 abc 5 b 5 c <0,0001 

Pontualidade 4,5 ab 5 ab 4 a 5 ab 5 ab 5 b <0,0001 
Organização Sala Aula 4 a 4 ab 4 a 3,5 a 5 ab 5 b <0,0001 
Divulgação Oficina 3 a 4 a 3 a 3 a 5 ab 5 b <0,0001 
Condições e uso das 
instalações 

3,5 a 4 a 4 a 4 a 5 ab 5 b <0,0001 

Qualidade do Material Didático 4 a 5 ab 4 a 4 ab 5 ab 5 b <0,0001 
Estratégia e Abordagem dos 
Assuntos 

3,5 a 4 a 3,5 a 4 a 5 ab 5 b <0,0001 

Apoio dado na oficina 3,5 a 4 a 3,5 a 4 a 5 ab 5 b <0,0001 
Participação na oficina 4 a 4 a 4 a 4 a 5 ab 5 b <0,0001 
Desempenho e aproveitamento 
na oficina 

4 a 4 a 4 a 4 a 5 ab 5 b <0,0001 

* Teste de Kruskal-Wallis 
Análise pos-hoc com o teste de Steel: Letras diferentes correspondem a mediana diferentes 

 

Foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis para comparar as medianas entre os grupos 

e sua participação nas oficinas. Para as variáveis analisadas, pelo menos um grupo 

apresentou mediana diferente dos demais (p < 0,0001).  
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A comparação pós-hoc para verificar quais grupos, comparados dois a dois, 

apresentavam medianas diferentes entre si, foi desenvolvida com a aplicação do teste de 

Steel e a análise foi apresentada pelas letras sobrescritas nas medianas (a, b). O grupo que 

participou das Oficinas I, II, III e IV, apresentou mediana diferente (superior) dos 

indivíduos que participaram somente da Oficina I, das Oficinas I e II, e das Oficinas I, II 

e III. 

Portanto, à medida que se progride quanto a participação nas oficinas, aumenta-se 

na avaliação satisfatória quanto ao curso nos 4 quesitos avaliados, inclusive no auto-

aproveitamento. 

Outro dado interessante seria que a participação em somente uma única oficina, 

no caso a primeira, introdutória e predominantemente conceitual, pode introduzir uma 

idéia com avaliações negativas ao modelo de treinamento proposto. E futuramente 

associar-se com os casos de desistências e resistências a participações de treinamento 

em SAE, PE e/ou sistemas de classificações das linguagens de enfermagem. 

Assim, numa análise geral, tem-se que quem participou de todas as oficinas 

apresentou mediana superior a quem participou de somente duas oficinas ou daqueles 

que não compareceram à última oficina. 

Observa-se que os indivíduos que participaram da oficina 3 e 4, com atividades de 

construção do histórico de enfermagem e apresentação do estudo de caso real obtiveram 

os melhores índices de avaliação. E assim, reiterando a necessidade de modelos de 

capacitação para implantação considerarem o real-concreto-existencial do enfermeiro e 

paciente.  

 

Impacto do treinamento nas evoluções de enfermagem 

 

Como citado no método para avaliar-se o impacto das oficinas nas evoluções de 

enfermagem, realizou-se busca em prontuários dos sujeitos participantes das oficinas 

escolhidos aleatoriamente e de forma estratificada por setores e por combinação de 

participação nos módulos, antes da pré-oficina, no período de outubro de 2011, e do 

mesmo sujeito na pós-oficina, no março de 2012.  

Da mesma forma selecionaram-se os enfermeiros que não participaram das 

oficinas e observaram-se os registros realizados em ambos os períodos; apresenta-se na 

Tabela 9 a média da presença destas evoluções e registros.  
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Tabela 9: Impacto das oficinas nos registros dos enfermeiros. MPEA/EEAAC/UFF. 

Niterói-RJ, 2012. 

Participação das Oficinas 

Evoluções em 
Out/11 

Evoluções em 
Mar/12 

Impacto dos 
Treinamentos 

(Mar/12 - 
Out/11) 

Valor p* 

n Mediana n Mediana 

Não participaram 27 15 27 12 0,04 0,188 
O1 10 0 10 12 6,80 0,027 
O1 e O2 12 0 12 18 8,58 0,017 
O1 e O3 6 0 6 33 22,00 0,046 
O1, O2 e O3 6 12,5 6 25 6,83 0,068 
O1, O3 e O4 3 8 3 26 9,33 0,109 
O1, O2, O3 e O4 18 0 18 15,5 7,39 0,003 
* Teste dos postos assinalados de Wilcoxon 

 

 

O teste aplicado mostra que houve melhora na mediana das evoluções para os 

participantes de duas ou das quatro oficinas. Ao que parece o número de sujeitos que 

participou exatamente de três oficinas não foi suficientemente grande para a 

identificação de melhora estatisticamente significante. 

Nota-se que houve incremento na quantidade de evoluções realizadas, em 

particular para os enfermeiros que participaram das oficinas 1 e 3, ou seja, de 22 pontos 

percentuais, tal fato pode-se dar por ser a oficina 3 de construção do histórico a que 

suscitou maior participação do grupo ativamente. 

E a de segundo maior índice de 9,33 pontos para os participantes das oficinas 1, 3 

e 4, estas também com maior conteúdo teórico-prático. 

 Para os participantes das oficinas 1, 2 e 3 o incremento no número de evoluções 

observadas chegou a 6,83 pontos percentuais, e representa o menor índice; ressalta-se 

que a oficina 2 tratava especificamente da evolução e descrição do exame físico, porém 

de forma teórica.  

Os não participantes apresentaram uma variação de 0,04 pontos percentuais o que 

permite considerar a influência positiva das oficinas sobre o grupo de enfermeiros da 

unidade.  
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PRODUTOS TÉCNICOS  

 

(1) Regimento Interno da Comissão de SAE 

 

O regimento interno da comissão de implantação da SAE no HGNI foi constituído 

a partir do modelo apresentado pela assessoria do GESAE da UFF, que adaptado para as 

características específicas do hospital pelos membros do grupo gestor, teve sua redação 

final aprovada na reunião de dezembro de 2011, como se segue: 

 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU 

HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU 

DEPARTAMENTO GERAL DE ENFERMAGEM 

 

 

REGIMENTO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM – COM_SAE 

 

Capítulo I 

 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 1º- A Comissão de sistematização da Assistência de Enfermagem 

(COM_SAE) do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) tem como objetivos 

implantar, implementar e desenvolver habilidades para construção de conhecimento na 

área do cuidado em SAE  e ampliar as discussões acerca das fundamentações teóricas, 

tecnológicas e metodológicas das classificações de enfermagem no ensino, pesquisa e 

assistência.  

Art. 2º- A COM_SAE se propõe a:  

I- Promover a implantação, implementação da SAE no HGNI; 

II- Acompanhar e avaliar o em caráter permanente a SAE no HGNI; 

III- Desenvolver protocolos, projetos de pesquisa,  extensão e ensino 
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relacionados à SAE no HGNI;  

IV- Promover a integração interdisciplinar e interinstitucional; 

V- Buscar consultoria e assessoria na implantação da SAE em 

instituições de ensino e pesquisa; 

VI- Criar intercâmbios com instituições de ensino e pesquisa, 

sociedades científicas e núcleos de estudos para a realização de trocas de 

experiências, cursos, oficinas  e  eventos no âmbito da  SAE; 

VII- Oferecer assessoria no âmbito da SAE à Secretaria Municipal de 

Saúde de Nova Iguaçu – SEMUS. 

Art. 3º- A COM_SAE é constituída por Enfermeiros do HGNI que compõe o seu 

grupo gestor em número de três efetivos e dois suplente, com funções deliberativas. 

Ficando assim constituído: 

Enfermeiro Chefe do Departamento Geral de Enfermagem do HGNI ou o seu 

representante; 

I- Enfermeiro responsável pelo Ensino no HGNI ou seu 

representante; 

II-  Enfermeiro responsável pela pesquisa em enfermagem no HGNI 

ou seu representante; 

III- Enfermeiro com atribuições de gestão/e assistência. 

IV- Enfermeiro com atribuições de gestão/e assistência do CRMB. 

§ 1°: Os Enfermeiros com atribuições de gestão e assistência serão 

designado como suplentes 

§ 2°: Os coordenadores dos setores de enfermagem do HGNI 

e a representação dos técnicos de enfermagem do HGNI 

comporão o grupo executor da implantação e implementação da 

SAE no HGNI, constituindo-se em grupo de apoio a COM_SAE. 

§ 3°: As reuniões conjuntas entre a COM_SAE e o grupo 

executor serão denominadas de  “reunião ampliada” da 

COM_SAE. 

  

Art. 4º- A COM_SAE possui um líder que deverá ser escolhido em reunião 

específica a cada dois anos, entre os membros do grupo.   
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Capítulo II 

Das Atribuições e direitos  

Art. 5º- São atribuições do líder da COM_SAE 

I- Elaborar plano de trabalho e re1atório anual sobre as linhas de 

pesquisas desenvolvidas;  

II- Coordenar o trabalho administrativo; 

III- Promover reuniões científicas e administrativas periódicas; 

IV- Solicitar parecer a Consultores Ad Hoc para projetos de pesquisa, 

ensino e extensão vinculados ao grupo;  

V- Buscar recursos e subsídios para o funcionamento e expansão do 

grupo, nos termos dos incisos II,III, IV, V e §§ do art. 17º;  

VI- Divulgar os trabalhos científicos elaborados pelos membros do 

grupo, respeitando a autoria dos textos. 

VII- Favorecer o processo de produção científica entre os membros. 

Art. 6º- São atribuições dos membros da COM_SAE: 

I- Contribuir para a manutenção, preservação e divulgação do 

grupo;  

II- Favorecer a organização e ampliação dos recursos materiais; 

III- Participar e contribuir para a reformulação e para o 

aprimoramento de projetos de pesquisa, ensino e extensão;  

IV- Planejar, organizar e divulgar atividades científicas;  

V- Comparecer às reuniões administrativas e científicas da 

COM_SAE;  

VI- Elaborar pareceres sobre programas e projetos, quando 

solicitados;  

VII- Divulgar quando solicitado das atividades desenvolvidas 

vinculadas ao grupo;  

VIII- Contribuir para o crescimento do grupo por meio de doação e de 

serviços voluntários; 

IX- Publicar pesquisas, relatos de experiências, reflexões e outros 

trabalhos referentes às temáticas integrantes da COM_SAE.  

X- Manter curriculum lattes atualizado. 

XI- Divulgar o logotipo, assim como sua participação como membro 

da  COM_SAE em eventos científicos ao apresentar pesquisas registradas no 
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mesmo. 

 Art.7º São direitos dos Membros da COM_SAE: 

I- Participar das atividades científicas e culturais;  

II- Ter acesso ao acervo documental;  

III- Ter acesso a informações sobre os programas e projetos 

desenvolvidos ou apoiados pelo grupo e seu andamento, bem como sobre 

os resultados de estudos e pesquisas registrados no mesmo; 

IV- Ser informado das datas das reuniões e outros eventos 

promovidos pelo grupo;  

V- Encaminhar projetos, artigos e outros trabalhos para avaliação 

dos pesquisadores do grupo;  

VI- Votar dentre os candidatos elegíveis, para liderança da  

COM_SAE. 

 

Capítulo III 

Da Organização e Funcionamento 

Art. 8º- Os membros do grupo deverão dar ciência ao líder dos trabalhos que 

versem sobre temáticas da área de SAE;  

Art.9º - As propostas e projetos a serem registrados no grupo serão 

submetidos a pareceres dos pesquisadores, os quais serão avaliados considerando a 

sua adequação a área temática e, posteriormente, deliberada em reunião podendo ser 

aprovados ou não.  

Art. 10º- As decisões serão apreciadas em reunião com os membros da  

COM_SAE, coordenada por pelo líder, tendo como principio básico para 

deliberação, o consenso da maioria dos membros através de votação aberta e 

nominal.  

Parágrafo Único: Quando houver empate será marcada outra 

reunião. Persistindo o empate caberá a liderança decidir.  

Art 11o- Participarão da votação os membros com projetos 

registrados na COM_SAE 
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Capítulo IV 

Das Reuniões 

Art. 11º- A liderança e membros da COM_SAE deverão se reunir ordinariamente 

uma vez por mês  e/ou extraordinariamente a qualquer momento quando convocada 

pelo líder ou por 1/3 de seus membros; 

Art. 12º- Os assuntos submetidos à apreciação da COM_SAE serão relatados por 

qualquer membro do grupo devendo seu relato ter caráter conclusivo, permitindo a 

discussão; 

Art. 13º- As atas das reuniões serão elaboradas por um dos membros da 

COM_SAE ou por administrativo devidamente convocado para este fim; 

Art. 14º- Será automaticamente excluído da COM_SAE o membro que se 

ausentar sem justificativa por três reuniões consecutivas;  

 

Capítulo IV 

Do Patrimônio e Manutenção 

Art. 17º - São patrimônios do COM_SAE: 

I- Todo e qualquer acervo de documentos escritos ou gravados 

resultantes de suas atividades; 

II- As doações; 

III- Auxílio que forem cometidos pelos poderes públicos e / ou 

privados;  

§ 1°- A produção de apostilas, compêndios ou livros terá um valor 

determinado, estabelecido em reunião ordinária, o qual será revertido para 

novas publicações.  

§ 3°- É vedado a doação de qualquer produto proveniente do esforço do trabalho 

dos membros do COM_SAE sem a concordância dos demais membros, sendo qualquer 

membro do grupo, passivo de reposição na forma pecuniária.  

 

Capítulo V 

Das Disposições Gerais 

Art. 18º- O presente Regulamento poderá ser modificado, no todo ou 

em parte, de acordo com a decisão em reunião, com presença dos membros 

do grupo e presente pelo menos nas três (3) últimas reuniões ordinárias do 
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grupo.  

Art. 19º- Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 

plenária da COM_SAE   

Art. 20º- O COM_SAE somente poderá ser dissolvido mediante 

decisão em reunião, com a presença de 2/3 de seus membros, dando ciência 

imediatamente ao Departamento geral de Enfermagem e a Direção Geral do 

HGNI 

Art. 21º O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua 

aprovação pela plenária da COM_SAE   

                          São membros do COM_SAE que assinam o presente documento.                              

                                             Nova Iguaçu, _____de _________________ de 2011.  

 

LIDERANÇA:                                                                       MEMBROS: 
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(2) Cronograma das oficinas 

 

Apresentado para uma primeira discussão pela comissão em 3 de agosto de 2011, 

o cronograma foi ratificado pela reunião seguinte realizada em de 07 de dezembro do 

mesmo ano.  

 

Data Atividade 

23/11 Manhã: Reunião preliminar COM_SAE Reunião do grupo gestor - pauta: 

Discussão do Regimento Interno. Discussão das correções estratégicas no 

treinamento 

24/11 Manhã: oficina - grupo- 1D UTI/emergência 

28/11 Manhã: oficina - bolsistas 

29/11 Manhã: oficina - grupo- 2: cl med/cir/CME 

30/11 Manhã: oficina - grupo- 3 materno - infantil 

01/12 Manhã: oficina - grupo- 1D UTI/emergência 

06/12 Manhã: oficina - grupo- 2: cl med/cir/CME 

08/12 Manhã: oficina - grupo- 1D UTI/emergência 

13/12 Manhã: oficina - grupo- 2: cl med/cir/CME 

14/12 Manhã: oficina - grupo- 3 materno - infantil 

28/12 Manhã: oficina - grupo- 3 materno - infantil 
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(3) Programa das oficinas 

 

Também na reunião de comissão em 3 de agosto de 2011, apresentou-se, discutiu-

se  e aprovou-se o Plano das oficinas a ser realizadas com os enfermeiros assistenciais.  

 

Os temas específicos de cada oficina, assim como o objetivo operacional de cada 

uma, são apresentados juntamente com os conteúdos abordados. Estes últimos na forma 

de quadros que contêm os objetivos específicos, o conteúdo programático, os recursos 

didáticos, o cronograma da oficina e o procedimento de avaliação. 
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PLANO DE 1ª Oficina – Sensibilização NANDA-I, NIC e NOC 

 

Tema central: conceitos e terminologias e propostas da NANDA-I, NOC e  NIC   

Objetivo operacional: Conceituar as 5 fases do processo de enfermagem e relacioná-las 

com os conceitos de NANDA, NOC e NIC 

Objetivos Específicos Conteúdo Programático Recurso 

Didático 

Cronograma Procedimento de 

Avaliação 

Introduzir a temática processo 

de enfermagem e a utilização 

dos manuais NANDA, NIC e 

NOC 

Fases do processo de 

enfermagem 

Conceitos e manuseio da 

classificação 

 

Exposição 

dialogada 

50 min O enfermeiro será capaz de 

definir as etapas do 

processo de enfermagem: 

planejamento, intervenção e 

resultado de enfermagem. 

Separar os enfermeiros em 

grupos de 5 pessoas cada, 

dividindo  estudo de casos 

diferentes para cada. 

Explicação da dinâmica Dinâmica 10 min Organização da sala 

Obter dos alunos os principais 

diagnósticos de enfermagem 

encontrados nos estudo de 

caso  I e II. 

Levantamento dos 

problemas; 

Identificação dos 

diagnósticos de 

enfermagem 

Estudo de 

caso 

dirigido 

30 min O enfermeiro deverá 

levantar os diagnósticos de 

enfermagem 

Comparar os resultados 

obtidos nos grupos e discutir 

as habilidades requeridas para 

o raciocínio clínico 

Raciocínio clínico e 

acurácia diagnóstica 

Dinâmica 30 min O enfermeiro deverá ser 

capaz de utilizar o 

raciocínio clínico 

Interligar as classificações 

com as fases do processo de 

enfermagem 

Associação das fases do 

Processo de enfermagem 

à linguagem NANDA, 

NOC (metas), NIC,NOC 

(avaliação) 

Dinâmica 40 min O enfermeiro deverá ser 

capaz de realizar o 

planejamento do cuidado 

para um diagnóstico de 

enfermagem 

Discutir e avaliar a dinâmica e 

processo de aprendizagem 

Revisão dos conceitos Discussão 

grupal 

20 min O enfermeiro deverá ser 

capaz de discutir sobre a 

importância do 

planejamento sistematizado 

de enfermagem 
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PLANO 2ª OFICINA – Documentação em Enfermagem 

 

Tema central: Exame físico e evolução de enfermagem       

 Objetivo operacional: Realizar exame físico e evolução de enfermagem sob a ótica 

dos domínios de enfermagem 

Objetivos Específicos Conteúdo 

Programático 

Recurso 

Didático 

Cronograma Procedimento de Avaliação 

Revisar as técnicas 

propedêuticas básicas e 

os conceitos de 

ambiente terapêutico 

Técnicas 

propedêuticas básicas. 

Aparato tecnológico 

para o exame físico 

Ambiente terapêutico 

Exposição 

dialogada 

45 min O enfermeiro será capaz de 

descrever técnicas propedêuticas 

e Identificar os equipamentos 

utilizados no exame físico. 

Demonstrar a sequência 

céfalo-caudal do exame 

físico e enfatizar os 

aspectos topográficos e 

as observações clínicas 

relevantes 

Técnicas 

propedêuticas 

básicas,totpografia 

corporal, anamnese, 

sistema neurológico, 

pele e anexos, 

sistemas: digestório, 

circulatório,sistema 

reprodutor, 

Exposição 

dialogada 

45 min. O enfermeiro deverá ser capaz de 

executar e registra o processo de 

anamnese e exame físico 

Separar os enfermeiros 

em  grupos de 5 

pessoas cada, para a 

realização da prática 

Explicação da 

dinâmica. 

 

Dinâmica 10 min. Organização da sala 

Realizar o registro da 

anamnese e do  exame 

físico em razão dos 

conteúdos apresentados 

Aspectos subjetivos 

Aspectos objetivos 

Dinâmica 40 min. O enfermeiro deverá ser capaz de 

executar e registrar o processo de 

anamnese e exame físico 

Comparar os resultados 

obtidos nos grupos e 

discutir as habilidades 

requeridas para o 

raciocínio clínico 

Raciocínio clínico e 

acurácia diagnóstica 

Discussão 

grupal 

40 min. O enfermeiro deverá ser capaz de 

utilizar o raciocínio clínico para o 

registro dos procedimentos 

realizados 
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PLANO 3ª OFICINA – Construção dos históricos  

 

Tema central: Construção dos históricos de coleta de dados 

Objetivo operacional: elaborar protocolos de observação e registro sob a ótica 

dos domínios de enfermagem para a realidade do cenário de trabalho 

 

Objetivos Específicos Conteúdo 

Programático 

Recurso 

Didático 

Cronograma Procedimento de Avaliação 

Introduzir a temática e 

reconhecimento das 

habilidades e 

competências dos 

participantes. 

Conceitos sobre a 

documentação e 

registro de coleta de 

dados em 

enfermagem 

 

Exposição 

dialogada 

45 min. O enfermeiro será capaz de 

conceituar a documentação em 

enfermagem. 

Demonstrar exemplos e 

modelos de 

documentação e sua 

importância para a 

prática clínica e 

pesquisa em 

enfermagem. 

Prática de 

documentação e 

registro 

 

Exposição 

dialogada 

45 min. O enfermeiro deverá ser capaz 

de compreender a importância 

da documentação das 

intervenções de enfermagem à 

prática clínica e à pesquisa 

baseada em evidências 

Separar os enfermeiros 

em  grupos de 5 

pessoas cada, para a 

realização da prática 

Explicação da 

dinâmica 

Dinâmica 10 min. Organização da sala 

Construir protocolo de 

coleta de dados do 

paciente voltado para a 

realidade do setor 

Elaboração de 

protocolo expresso na 

forma de formulário 

Dinâmica 40 min. O enfermeiro deverá construir e 

aplicar formulário de registro de 

dados 

Discutir e avaliar a 

dinâmica e processo de 

aprendizagem 

Revisão dos 

conceitos. 

Apresentação do 

resultado (protocolo) 

Discussão 

grupal 

40 min. O enfermeiro deverá ser capaz 

de discutir sobre a importância 

do uso de protocolos para o 

registro de dados coletados 
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PLANO 4ª OFICINA – Sessão clínica 

 

Tema central: apresentação de um estudo de caso real utilizando o histórico 

construído na oficina anterior 

Objetivo operacional: Realizar e apresentar estudo de casos obtidos com a 

utilização dos protocolos elaborados para o cenário de trabalho 

 

Objetivos Específicos Conteúdo Programático Recurso Didático Cronograma Procedimento de 

Avaliação 

Introduzir a temática e 

reconhecimento das 

habilidades e 

competências dos 

participantes. 

Conceitos sobre alcance da 

prática da discussão clínica. 

 

Exposição 

dialogada 

45 min O enfermeiro será capaz de 

conceituar sobre o alcance 

dos resultados de 

enfermagem. 

Demonstrar exemplos 

de uso da discussão 

clínica e do estudo de 

caso como forma de 

avaliação e revisão de 

práticas de enfermagem 

Prática de avaliação dos 

resultados de enfermagem 

Limites e possibilidades 

Exposição dialogada 45 min O enfermeiro deverá ser 

capaz de compreender a 

importância da avaliação e 

evolução em enfermagem 

Separar os enfermeiros 

em 10 grupos de 7 

pessoas cada, dividindo 

5 estudos de caso 

diferentes para cada. 

Explicação da dinâmica Dinâmica 10 min Organização da sala 

Realizar apresentação 

de estudo de caso 

clínico com a utilização 

de protocolo construído 

Avaliação dos resultados de 

enfermagem 

Dinâmica 40 min O enfermeiro deverá 

demonstrar a utilização 

prática do protocolo 

construído na oficina 

anterior 

Discutir e avaliar a 

dinâmica e processo de 

aprendizagem 

Discussão grupal 

Revisão dos conceitos 

Discussão grupal 40 min O enfermeiro deverá ser 

capaz de discutir sobre a 

importância e limitações do 

instrumento construído 
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(4) Históricos de coleta de dados produzidos nas oficinas 

 

Histórico de enfermagem (emergência) 

dados do paciente       

Nome:       

naturalidade_________ 

nacionalidade________ 

nascimento 

__________ idade_____ 

sexo  masc (   ) fem 

(   )  

endereço_______________________________________ município________ bairro_______  

telefone de 

contato____________ estado civil  solteiro (   ) casado (   ) divorciado (   ) viúvo (   ) outros (   )  

escolaridade   fundamental  ( I -C ) médio  (I -C ) superior  ( I -C  ) outros:    

domínio 1 percepção controle da saúde         

 como chega; deambulando (   )  cadeira de rodas (   ) maca (   ) demanda reprimida :   

higiene corporal: adequada (   ) inadequada (   ) observação:     

Queixa principal             

              

Historia pregressa e antecedentes familiares     

              

temp.: (      C°) Pulso:(        BPM)  forte(   ) fraco (   ) regular (   ) irregular (   )  sat. O2 (      

)   

Resp (       IPM) PA (             mmHg) braço esq (   ) braço dir. (   ) sentado (   ) deitado (   ) em pé (   ) laço ( +  - ) 

tabagista (   ) etilista (   ) drogas  ilícitas (   )  medicamentos em uso: _________________   

automedicação: sim (   ) não (   )  refeições diárias (1-2-3-4-5-6) observação (principais alimentos):   

alergias: sim (   ) não (   ) qual      

vacinação atualizada: sim (   ) não (   ) observação: ___________________    

meio ambiente: água tratada (   ) esgoto (   ) eletricidade (   ) area de risco: sim (   ) não (   )   

atividade física: sim (   ) não (   ) qual  trabalho: sim (   ) não (   ) qual  

domínio 2 nutrição       

Peso:                   

altura:  IMC: glicemia:    

pele:  hidratada (   ) desidratada (   ) mucosas: corada (   ) hipocorada (   ) hiperemias (   )    

intolerâncias alimentares:       

domínio 3 eliminação       

diurese: espontânea (   ) cateter vesical (   ) incontinência (   )      

disúria (   ) oligúria (   ) anúria (   ) hematúria (   ) piúria (   )     

coloração: _________________________________     

eliminações intestinais: constipação (   ) diarréia (   ) melena (   ) acolia (   )    

domínio 4 atividade exercício      

capacidade de autocuidado      

Comer/Beber (   ) Banho (   ) vestir-se, arrumar-se (   ) mobilidade no leito (   ) transferência (   )  

Deambulação (   ) subir escada (   ) compras (   ) cozinhar (   ) manutenção do lar   

Escala: 0 = independente, 1= necessidade de equipamento auxiliar, 2= necessidade de auxilio de outros   

3= necessidade de auxilio de pessoas e de equipamentos, 4= dependente incapaz   
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domínio 5 sono repouso      

 horas de sono noturno (     ) insônia (    ) uso de medicamento (   ) satisfação com o sono (    )   

repouso manha (   ) repouso tarde (   )      

domínio 6 cognitivo perceptivo      

glasgow:       

abertura ocular: espontânea ( 4) ao comando verbal (3) à dor (2) ausente (1)    

resp. motora: obedece comandos (6) localiza dor (5) flexão inespecífica (4)     

flexão hipertônica (3) extensão hipertônica (2) sem resposta (1)     

resp . Verbal: orientado/conversando (5) desorientado/conversando (4) palavras inapropriadas (3)   

sons incompreensíveis (2) sem resposta (1)     

escala da dor:       

(0)  (1)  (2)  (3) (4) (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)      

domínio 7 autopercepção      

habilidade em comunicar-se sim (   )  não (   ) 

habilidade de compreensão  sim (   )  não (   

)   

domínio 8 papel relacionamento      

Numero de filhos:   (    

) Nº de pessoas no domicílio:  (   ) 

Quantos 

trabalham:  (  )   

domínio 9 

sexualidade       

Vida sexual ativa:  Sim (  )  Não (  )  números de parceiros: (  )     

     Faz uso de algum método contraceptivo  sim  (  )  Não  (  )  qual:___________   

domínio 10 tolerância ao estresse      

Comportamento agitado:  (  ) receoso  (  )  agressivo (   ) excitado (   ) ansioso (   )     

domínio 11 valor crença      

referenciado: spa (   )  ubs (   )  hospital especialidade  (                     ) semus origem (   ) BAM (   )   

qual a sua religião ______________  restrição religiosa   Sim (  )   Não  (  )   Qual _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Histórico de enfermagem para a UTI neonatal e pediatria 

  Histórico de enfermagem (uti_neo/ped)  

dados do paciente      

Nome:      

naturalidade_________ nacionalidade____ nascimento ________idade_____ sexo  masc. (   ) fem. (   )  

endereço_______________________________________ município________ bairro_______  

telefone de contato____________ estado civil  solteiro (   ) casado (   ) divorciado (   ) viúvo (   ) outros (   )  

escolaridade   fundamental  ( I -C ) médio  (I -C ) superior  ( I -C  ) outros:    

domínio 1 percepção controle da saúde         

 como chega; deambulando (   )  cadeira de rodas (   ) maca (   ) demanda reprimida :   

responsivo (   )      

higiene corporal: adequada (   ) inadequada (   ) observação:     

Queixa principal           

            

Historia pregressa e antecedentes familiares     

            

temp: (      C°) Pulso:(        BPM)  forte(   ) fraco (   ) regular (   ) irregular (   )    

Resp (       IPM) PA (             mmHg) braço esq (   ) braço dir (   ) sentado (   ) deitado (   )   

tabagista (   ) etilista (   ) drogas  ilícitas (   )  medicamentos em uso: _________________   

automedicação: sim (   ) não (   )  refeições diárias (1-2-3-4-5-6) observação (principais alimentos):   

alergias: sim (   ) não (   ) qual      

vacinação atualizada: sim (   ) não (   ) observação: ___________________    

meio ambiente: água tratada (   ) esgoto (   ) eletricidade (   ) area de risco: sim (   ) não (   )   

atividade física: sim (   ) não (   ) qual  trabalho: sim (   ) não (   ) qual  

domínio 2 nutrição      

Peso:                   altura:  IMC: glicemia:   

pele:  hidratada (   ) desidratada (   ) mucosas: corada (   ) hipocorada (   ) hiperemias (   )    

intolerâncias alimentares:       

domínio 3 eliminação      

diurese: espontânea (   ) cateter vesical (   ) incontinência (   )      

disúria (   ) oligúria (   ) anúria (   ) hematúria (   ) piúria (   )     

coloração: _________________________________     

eliminações intestinais: constipação (   ) diarréia (   ) melena (   ) acolia (   )  mecônio (   )   

domínio 4 atividade exercício      

capacidade de autocuidado      

Comer/Beber (   ) Banho (   ) vestir-se, arrumar-se (   ) mobilidade no leito (   ) transferência (   )  

Deambulação (   ) subir escada (   ) compras (   ) cozinhar (   ) manutenção do lar   

Escala: 0 = independente, 1= necessidade de equipamento auxiliar, 2= necessidade de auxilio de outros   

3= necessidade de auxilio de pessoas e de equipamentos, 4= dependente incapaz   

domínio 5 sono repouso      

 horas de sono noturno (     ) insônia (    ) uso de medicamento (   ) satisfação com o sono (    )   

repouso manha (   ) repouso tarde (   )      

domínio 6 cognitivo perceptivo      
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ativo e reativo ao manuseio (   )      

glasgow:      

abertura ocular: espontânea ( 4) ao comando verbal (3) à dor (2) ausente (1)    

resp. motora: obedece comandos (6) localiza dor (5) flexão inespecífica (4)     

flexão hipertônica (3) extensão hipertônica (2) sem resposta (1)     

resp . Verbal: orientado/conversando (5) desorientado/conversando (4) palavras inapropriadas (3)   

sons incompreensíveis (2) sem resposta (1)     

escala da dor:     

(0)  (1)  (2)  (3) (4) (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10     

domínio 7 autopercepção      

habilidade em comunicar-se sim (   )  não ( habilidade de compreensão  sim (   )  não (   )   

domínio 8 papel relacionamento      

Numero de irmãos:   (    ) o domicílio:  (   ) Quantos trabalham:  (  )   

domínio 9 sexualidade      

Vida sexual ativa:  Sim (  )  Não (  )  números de parceiros: (  )     

     Faz uso de algum método contraceptivo  sim  (  )  Não  (  )  qual:___________   

domínio 10 tolerância ao estresse      

Comportamento agitado:  (  ) receoso  (  )  agressivo (   ) excitado (   ) ansioso (   )  choroso ao manuseio (   )  

domínio 11 valor crença      

qual a sua religião ______________  restrição religiosa   Sim (  )   Não  (  )   Qual _________________  
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DISCUSSÃO 

 

O modelo de pesquisa utilizado no trabalho – a pesquisa-ação – vem sendo 

cada vez mais aplicado na pesquisa e desenvolvimento de projetos e ações de 

modernização e humanização na enfermagem brasileira. Tais modelos priorizam a 

discussão e busca de soluções no coletivo.  

Isso, devido não só, ao seu caráter dinâmico e problematizador, mas também a 

sua adequação sócio-política aos modelos gerenciais que vem sendo operacionalizados 

no SUS, como a educação permanente (EP) e a gestão participativa.  

A proximidade do método da pesquisa-ação com a discussão coletiva 

desenvolvida no HGNI, em particular à partir de 2004 pode ser considerada como um 

fator facilitador na aceitação/participação nas oficinas de implantação da SAE35, 36, 37 

Assim a formação de grupos, preconizada, por exemplo, na política de EP, 

surge como uma prática de discussão democrática e de participação, fazem referencia a 

modificação da postura do profissional enfermeiro tanto no sentido crítico, como no seu 

envolvimento com as transformações dos processos de trabalho e conseqüente, mudança 

na qualidade do serviço.35 

A pesquisa-ação se mostra com potencialidade/possibilidade metodológica de 

na enfermagem, por envolver pessoas e equipes na resolução de problemas. O 

desenvolvimento de grupos interessados, ativos e capazes de produzir mudanças, com 

redução da distância entre gestores, chefias, profissionais e usuários, assim uma 

possibilidade transformadora para o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. 38 

Observa-se que a metodologia da pesquisa-ação pode contribuir para 

potencializar os resultados de ações na pesquisa realizada, pois os sujeitos envolvidos 

fazem parte do contexto coletivo dos problemas evidenciados. 39 

 Pois o número de enfermeiros que responderam ao convite para participação 

nas oficinas pode ser considerado significativo, assim como a participação dos mesmos 

na elaboração dos formulários de coleta de dados a ser testados nos setores. 
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  A presença de 44,82%, quase metade do efetivo dos enfermeiros lotados na 

unidade pode ser creditada à efetiva estratégia de motivação/convocação para a 

participação no evento que deixaram clara as possibilidades no planejamento, em agir 

para implementação de melhorias. 

O levantamento dinâmico dos conflitos, paradoxos e contradições locais, 

associado à busca de soluções pactuadas, expresso na concomitância entre a pesquisa e 

a ação, caracterizando uma intercomunicação e interfecundidade entre ambas, parece ter 

exercido influencia positiva na participação dos enfermeiros.39,40 

Um contraponto, no entanto foi a presença de respostas em percentual 

significativo, que podem ser encaradas como evidência ou “suposição” de pressão por 

parte da chefia imediata. A resposta não surpreende, contudo, pois nas instituições, 

perpetua-se como evento cultural e histórico, a fragmentação do trabalho, além do 

adotado modelo gerencial, excessivamente vertical, nas tomadas de decisões. Este um 

dos grandes desafios do SUS, e da implantação da SAE, promoção do exercício da 

autonomia e da cidadania, tanto do usuário quanto do trabalhador em saúde, aí inserido 

o enfermeiro e o exercício crítico de seu processo de trabalho .41 

Sendo predominantemente feminina, a caracterização do grupo de enfermeiros 

lotados no HGNI, evidenciou heterogeneidade tanto no aspecto tempo de formação, 

quanto na relação trabalhista considerando o vinculo empregatício na instituição. Em 

outro estudo acerca do conhecimento sobre a sistematização de enfermagem em hospital 

público de grande porte no nordeste brasileiro encontra-se semelhante caracterização, 

porém não faz referências em relação ao vínculo trabalhista.42 

Existem especificamente 3 grandes grupos à saber: enfermeiros servidores 

federais, enfermeiros servidores municipais e enfermeiros prestadores de serviço à 

SEMUS Nova Iguaçu. 

 Além das diferenças de carga horária na jornada de trabalho, existem 

diferenças salariais que chegam a variar mais de 300%, dentro da própria unidade entre 

o maior e o menor valor remuneratório para a categoria. Sendo importante ressaltar que 

o grupo exclusivamente prestador de serviços à SEMUS, não apresenta estabilidade 

trabalhista, e estes representam, 72,3% dos participantes.43 

Outras questões de destaque são os 23,1% dos participantes composto por 

enfermeiros com duplo vínculo dentro da própria unidade. O que além de representar 

uma jornada de trabalho pessoal extenuante, pode também ser um indicativo de 

‘embates’ nos interesses trabalhistas. 
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A referida heterogeneidade, contudo parece não ter exercido influência direta 

na adesão ao processo de treinamento e participação nas oficinas, considerando o 

número total de enfermeiros da unidade e os que efetivamente participaram do processo.  

Um número significativo, quase o total dos participantes, limitou a descrição 

de sua experiência com a SAE ao período acadêmico. A fragmentação do ensino da 

enfermagem em geral, fixa o conteúdo da SAE confinado em disciplinas de 

metodologia da enfermagem, relacionando-se pouco com as demais disciplinas práticas. 
Leadebal44.   

Estudo similar encontrou taxas próximas para a mesma pergunta sobre 

conhecimento prévio de SAE, 44% dos respondentes alegando não o possuírem, 

enquanto somente 33% afirmando tê-lo e este na graduação.42   

A aparente falta de unidade entre as linguagens diagnósticas apontada em alguns 

estudos podem contribuir para os dados encontrados.45  

Quanto às expectativas para a implantação da SAE nota-se acentuada 

individualização do cuidado como resposta mais frequente entre os enfermeiros 

(98,5%), seguida pelo conhecimento, destacado por 95,4% dos participantes. Observa-

se a dualidade enfermeiro x paciente, que se sobrepõe ao aspecto institucional. 

Respostas neste sentido (institucional) como: contribuir com a instituição e organização 

do processo trabalho, obtiveram respectivamente 93,8% e 63,1%, e Qualidade na 

Assistência com 55,4%. Em outro estudo diferentemente encontrou-se como quesito 

mais importante a qualidade na assistência.42 

Já visão associada da SAE com autonomia profissional esteve compartilhada entre 

96,9% dos participantes. Em distinto estudo sobre a implantanção da SAE apresenta-se 

também uma relação importante com a afirmação presente em 81,5% das respostas que 

associam a visão do processo de enfermagem com o exercício profissional do 

enfermeiro. Tal afirmativa se sustenta já que a SAE é considerada como forma de o 

enfermeiro atingir a referida autonomia, já que a mesma constitui-se ou deveria se 

constituir, na essência do seu trabalho.46 

Esta constitui-se no aparato legal disponível ao enfermeiro e sua equipe; aparato 

este especificando responsabilidades, campos de atuação, condições de 

dimensionamento de RH e até mesmo metodologias.5,8,10,46 

O desafio à implantação do processo e o desenvolvimento profissional estiveram 

presentes em 93,8%. Estudos apontam resultados semelhantes, como a falta de tempo, 

demanda excessiva de procedimentos e pacientes, instrumentos de coleta e registros 
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inadequados e falta de conhecimento teórico relacionando-os a resistência na adesão ao 

processo por parte dos enfermeiros.47,48 

A afirmação de reconhecimento da SAE como relevante instrumento de trabalho, 

porém associada a uma profunda desmotivação em executá-la, aparece associada aos 

mesmos problemas já citados anteriormente.42 O exposto parece apresentar uma intensa 

relação com a afirmação dos enfermeiros que participaram das oficinas, quando 

afirmam que a SAE é de difícil implantação nos setores, presente em 96,9% nas 

afirmações dos participantes.  

Considerando-se que do total do grupo 64,6% era constituído de plantonistas, a 

resposta passa a adquirir um contorno mais acentuado já que os mesmos apresentam 

uma proximidade muito maior com os fatores considerados limitantes na implantação 

prática da SAE.  

Outra afirmativa presente foi o processo de enfermagem como contribuinte para o 

levantamento dos problemas, presente em 98,5% das respostas, também encontrada em 

pesquisas semelhantes e/ou com o mesmo escopo, algo preocupante já que ainda se 

caracteriza como algo assistemático e distanciado do raciocínio diagnostico.42,47,48 49 

O procedimento de pré e pós-teste aplicado nas oficinas proporcionou um 

significado extremamente pragmático. Considerando a prévia existência na unidade em 

utilizá-lo nos treinamento e na incorporação de novos protocolos, por exemplo. Portanto 

o mesmo já era esperado pelos participantes, e foi bem recebido pelo grupo. Um 

hospital especializado em cardiologia de Porto Alegre também sustenta os aspectos 

positivos da utilização do pré e pós-teste no treinamento em parada cardiorrespiratória.50  

A utilização em seguimento destes instrumentos reforça a importância do 

treinamento contínuo dado o objeto de estudo e, estender a afirmação para especificar e 

aprofundar os aspectos operacionais e teóricos da SAE pertinentes ao aprendizado, e a 

relevância na utilização pré e pós-teste no trabalho desenvolvido com os enfermeiros do 

HGNI.50 

Os números apresentados por si só já demonstram a existência prévia de um 

conhecimento acerca das classificações NANDA, NIC e NOC, sendo a primeira mais 

presente que as outras duas. Cerca 40% também a referiram em outro estudo, 

classificação NANDA, como a mais conhecida.48  

E outro estudo declara que ao questionar qual conhecimento mais aprofundado se 

teria deste conhecimento da classificação NANDA 22% informantes referiram 

conhecimento suficiente a respeito do tema, 44% afirmando nem sempre terem o 
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conhecimento suficiente e ainda outros 22% alegando não terem conhecimento 

suficiente, e, somente ‘ouvir falar.47  

Portanto um conhecimento ainda insípido apesar de declarado. Apoiando a 

proposta de discussão e treinamento dos enfermeiros em SAE, como uma condição 

prioritária ao processo de qualidade no cuidado do ambiente hospitalar. Trabalhos 

desenvolvidos em  hospital de ensino no mesmo estado, em período superior a um ano, 

com aspectos e características semelhantes ao HGNI, evidenciou a necessidade de 

estudos prolongados no levantamento de diagnósticos de enfermagem na linguagem 

NANDA-I, tanto para pacientes geriátricos, essencialmente clínicos, quanto para 

pacientes cirúrgicos.51, 52 

Houve uma variação positiva e significativa no conhecimento apresentado pelos 

enfermeiros no pré e pós-teste e a matriz de transição de respostas corretas e incorretas 

gerada no pré e pós-teste, vem a corroborar a validade do treinamento. O maior índice 

de acerto foi demonstrado no conhecimento a cerca do processo de enfermagem e suas 

fases. O mesmo vem sendo observado em publicações que trataram sobre o tema.47 

Este resultado, contudo não invalida a necessidade de treinamento continuado em 

SAE. As dificuldades relatadas em estudos envolvendo a aprendizagem em diagnósticos 

de enfermagem, por exemplo, enfatizam o embasamento teórico, dúvidas sobre o que 

investigar, dificuldades na utilização dos dados obtidos no histórico de enfermagem (o 

que fazer), dúvidas conceituais entre diagnóstico médico e de enfermagem e 

procedimentos e métodos (protocolos) de como chegar aos diagnósticos de 

enfermagem. 49 

Essas questões e aspectos apontados na literatura devem ser objeto de 

preocupação constante por parte das chefias e coordenações. 

A avaliação das oficinas feita pelos participantes foi dividida em 14 itens 

agrupados em 4 domínios. Essa estratégia teve a vantagem de propiciar uma 

plasticidade ao processo de treinamento, propiciando agilidade na avaliação de pontos 

específicos do processo. Como por exemplo, a análise por módulos e a articulação entre 

os mesmos, na atual e, em posteriores intervenções. 

Teve-se como menor percentual o item de avaliação prática da oficina (46,2%), o 

que pode estar relacionado aos desafios e dificuldades de implementação da SAE no 

cotidiano da unidade, já que para sua concretização os aspectos teóricos e práticos 

devem ser consolidados em seu processo de trabalho. 
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 Essa correlação também pode ser feita tomando por base as expectativas e 

ansiedades demonstradas pelos enfermeiros, dificultando seu processo de 

aprendizagem.47,48  

Tendo a divulgação institucional da própria oficina, atingido o menor percentual 

de 38,5% das avaliações. Estratégias múltiplas e simultâneas de divulgação vêm sendo 

sugeridas e relatadas como eficientes no enfrentamento da mobilização para treinamento 

nas unidades de saúde. 12 

A correlação apresentada entre participação nas oficinas versus desempenho 

aponta para a importância de se priorizar os aspectos práticos da SAE. Os enfermeiros 

participantes das oficinas que envolveram acentuadamente na atividade prática de 

elaboração de instrumentos de coleta de dados e, nos estudos de caso. Estas 

apresentaram respostas mais positivas ao processo de treinamento, podendo-se associar 

o fenômeno não só aos pressupostos da pesquisa-ação como ao apresentado em outros 

artigos e publicações científicas.3  

O significativo incremento na quantidade de evoluções realizadas pode-se associar 

não só ao treinamento, como também ao aumento da exigência de sua realização por 

parte da chefia. De fato, autores citam a inexistência desta cobrança como um fator para 

a sua não realização, descrito por enfermeiros em seus trabalhos. Citam ainda o não 

reconhecimento ou valorização de seus registros como contribuindo para a não 

elaboração de registros, como também a ausência de impressos apropriados. 45,53 

Porém o treinamento dos profissionais pode ser considerado como algo efetivo no 

estudo. Pois os não participantes apresentaram uma variação de 0,04 pontos percentuais 

o que permite considerar a influência positiva das oficinas sobre o grupo de enfermeiros 

da unidade.  

Em pesquisa realizada com o objetivo de analisar o faturamento e o processo de 

efetivação da educação continuada também apontaram para a melhoria dos registros de 

enfermagem com o treinamento realizado no local de trabalho.54  

Assim ao analisar em particular os enfermeiros que participaram das oficinas 1 e 

3, obtiveram 22 pontos percentuais, tal fato pode-se dar por ser a oficina 3 de 

construção do histórico a que suscitou maior participação do grupo ativamente.E a de 

segundo maior índice de 9,33 pontos para os participantes das oficinas 1, 3 e 4, estas 

também com maior conteúdo teórico-prático. 

 Para os participantes das oficinas 1, 2 e 3 o incremento no número de evoluções 

observadas chegou a 6,83 pontos percentuais, e representa o menor índice; ressalta-se 
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que a oficina 2 tratava especificamente da evolução e descrição do exame físico, porém 

de forma teórica, o mesmo ocorre para as demais combinações que contêm a oficina 2, 

ou seja, 1 e 2; 1,2,3; e, 4.  

Há que se considerar contudo, que  o número de sujeitos que participou de 3 

oficinas não foi suficientemente grande para a identificação de melhora estatisticamente 

significante. 

Esses resultados parecem reforçar os aspectos ligados à necessidade de 

discussão sobre a temática na busca consenso que promova um aprimoramento no uso 

das linguagens de enfermagem, em particular NANDA, NIC e NOC, para uma melhor 

qualificação e aprimoramento da enfermagem.45 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo enfatizou os desafios na implantação da SAE detalhando um dos 

primeiros passos, a capacitação profissional. Buscou-se a compreensão do processo de 

treinamento em SAE pelos enfermeiros, focando não só os aspectos técnicos e 

científicos, mas, sobretudo, o papel da categoria no domínio do seu próprio campo de 

atuação. 

O objetivo de testar um modelo de treinamento para implantação da SAE foi 

possível com a parceria estabelecida com o cenário Hospital Geral de Nova Iguaçu. 

Num contexto de construção e pactuação coletiva consolidado através das práticas já 

existentes na unidade, advindas da adesão da unidade às políticas públicas do MS. E 

ainda através da oficialização junto à SEMUS Nova Iguaçu, de uma Comissão de 

Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na unidade hospitalar.  

Para isso foi fundamental além do apoio e decisão dos gestores públicos a frente 

da SEMUS, a interação entre a direção de enfermagem do hospital com a representação 

do GESAE_UFF, o que conferiu e vem conferindo, respaldo técnico-científico ao 

processo. Viabilizando a aproximação da enfermagem do HGNI com a comunidade 

científica de enfermagem no cenário nacional e internacional. 

Ao descrever o método de treinamento em SAE, assim como os enfermeiros da 

unidade e o seu cenário de atuação, o trabalho propiciou confrontar teoria e prática de 

forma a expor as contradições e paradoxos presentes.  

Se por um lado as contradições e dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros na 

região onde se situa a unidade, são comuns a outras áreas e regiões do estado e do país, 

por outro, aspectos particulares do hospital criam condições específicas de não 

conformidades. 

Aos problemas citados tanto nas publicações em bases de dados, quanto pelos 

enfermeiros entrevistados, somam-se aspectos locais como a alta rotatividade dos 
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profissionais prestadores e a variedade/duplicidade de vínculos por parte do quadro de 

enfermeiros, além das diferenças de remuneração dentro da mesma categoria. 

Portanto, dado a heterogeneidade trabalhista presente ora se apresenta como um 

ponto fraco; um nó a ser vencida, uma oportunidade de superação da realidade adversa 

vivenciada pelos enfermeiros, instituição e população usuária. 

E como dito o desenvolvimento da pesquisa através de dinâmicas que possuíam a 

pesquisa-ação como método, foi possível informar e situar enfermeiros de diferentes 

“épocas” de formação, na problemática vivenciada pela categoria não só no Rio de 

Janeiro como também em outros cenários brasileiros. Partindo da premissa de 

indissolubilidade entre teoria e prática foi possível apresentar um modelo e discuti-lo 

criticamente.  

A contribuição de cada participante possibilitou, através de análises estatísticas, 

sinalizar correções no próprio modelo de capacitação, visto não só como um processo 

de aquisição de conhecimentos aplicáveis, mas, principalmente, como um instrumento e 

meio de replicação em outros cenários e contextos. 

A análise da percepção da equipe possibilitou observar que a conscientização e a 

possibilidade de envolvimento com a construção de instrumentos e ferramentas para o 

trabalho podem produzir melhorias no trabalho para si e para o paciente, e são 

percebidas positivamente pelos enfermeiros. 

A fala de um participante pode com certa eloquência, conceituar a importância das 

oficinas e discussão: “é muito bom estarmos juntos discutindo as dúvidas de um que são 

de muitos”. Mesmo que impossível de ser quantificada, a frase denota a importância da 

capacitação.  

 Ao discutir modelos assistências e sua relação com a SAE, percebe-se o quão 

associado a questão está dos aspectos sociais, culturais e políticos. É praticamente 

impossível desvincular o tema das políticas públicas, do sistema gerencial, e 

assistenciais. Estes estão intimamente relacionadas através do custeio e financiamento 

das ações a serem executadas, ate sua operacionalização. 

Percebe-se assim que além do domínio teórico prático sobre a SAE, em seu 

sentido técnico, mas também filosófico e metodológico, é fundamental para a 

enfermagem em geral e para os enfermeiros em particular a organização cível política e 

crítica, conscientizador de seu papel na sociedade. 

 Está posto que a presença de um aparato legal que sustente a ação dos 

enfermeiros por si só não é definitivo. Cada enfermeiro necessita de ter um 
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conhecimento técnico-científico, além do gerencial e legal, para que a SAE se efetive 

como realidade na unidade assistencial. E se traduza em benefícios para a categoria e 

qualidade assistencial para os usuários do sistema.  

Gerenciar o treinamento em SAE à partir de uma perspectiva de interação e 

participação coletiva, na enfermagem é muito mais ampla do que se possa imaginar. 

Implica em pensar e refletir sobre a assistência, gestão, humanização e integração 

multiprofissional. 

Implica ainda em enfrentar as contradições sociais as quais os enfermeiros e a 

saúde estão expostos, buscando a conscientização dos mesmos para subsidiar o encontro 

de soluções transformadoras da realidade. 

As reflexões assim produzidas apontam para a necessidade de perseverar em 

prol de uma praxis verdadeira autentica como cita Freire, desmistificada da realidade 

concreta ao qual somos expostos. E que se traduza na responsabilização de nossas 

atitudes como profissionais de saúde.  

Essa perseverança transcende o aspecto unicamente filosófico, pois deve se 

traduzir em modelos e protocolos assistenciais palpáveis para os usuários da unidade. 

Entre as lacunas importantes a serem superadas, a qualidade dos registros 

aparece em primeiro plano. O aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta e registro de 

dados deve-se dar incansavelmente no processo de treinamento e implantação da SAE.  

Neste contexto, o registro sistematizado da investigação, diagnóstico, 

planejamento, intervenções e resultados de enfermagem, devem surgir como meta 

institucional a ser atingida.  

Porém está só pode se atingida, como podemos perceber no estudo, se houver o 

comprometimento da maior parte dos profissionais enfermeiros da unidade. E de fato, 

não obstante as dificuldades vivenciadas percebem-se, ainda no grupo, o desejo da 

construção de uma imagem de qualidade e competência para a enfermagem do HGNI.  

Essa percepção surge como um desafio pessoal e motivador para a 

continuidade no processo de ações e pesquisas voltadas para a valorização profissional 

que se principie pelo próprio enfermeiro e pelo aprimoramento de sua consciência social 

e política na Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem.  
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ANEXO 1 

1) Publicação da Comissão DE Implementação e Acompanhamento 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem no HGNI  
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ANEXO 2 

2) Carta de aprovação no CEP   
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APÊNDICE 1 

INSTRUMENTO PRÉ-OFICINA 

 

Nome: 

Setor: 

Atuação: (   ) gestão/coordenação  (   ) diarista   (   ) plantonista 

1-Ano de formação:                         2- possui outro emprego:  (   ) sim   (   ) 

não 

 3- *Vínculo no HGNI: (   ) servidor federal  (   ) Servidor municipal (   ) 

prestador de serviço                           

4- Experiência em SAE: 

 

 

 

 

5- Motivação para o curso: 

 

 

 

 

6- Expectativas para a implantação da SAE: 

 

 

 

 

7- Qual a sua visão do processo de enfermagem? 

 

 

 

 

 

8- Quais são as fases do processo de enfermagem? 
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9- Na clínica onde atua existe histórico de enfermagem:    (   ) sim      (   ) não 

 

 

10- Qual o modelo teórico que se baseia? 

 

 

 

12- Descreva o que sabe sobre: 

NANDA-I 

 

 

 

NOC 

 

 

 

NIC 

 

 

 

 

13- Como você realiza a evolução dos seus clientes? 

 

 

 

 

*A questão admite mais de uma resposta 
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APÊNDICE 2 

INSTRUMENTO PÓS-OFICINA 

 

Nome: 

Setor: 

1- Quais são as fases do processo de enfermagem? 

 

 

2- Em que consiste o processo de enfermagem? Qual o modelo que você 

adotaria na sua clínica? 

 

 

 

3- Descreva o que sabe sobre: 

3.1- NANDA-I 

 

 

 

3.2- NOC 

 

 

3.3- NIC 

 

 

 

 

 

4- Como você avalia o processo de capacitação em SAE que está sendo 

desenvolvido no HGNI? 
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APÊNDICE 3 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS OFICINAS  

 

Nome:                                                                                       setor:  

Oficina de sistematização da assistência de enfermagem                                                         Data: 

 

AVALIAÇAO Das OFICINAS 

Insatisfatório 

(1) 

Regular  

(2) 

Bom  

(3) 

Ótimo 

(4) 

Excelente  

(5) 

Conteúdo da oficina atualizado, informativo, útil, aplicativo      

Importância da oficina para aquisição de novos conhecimentos na sua 

área de atuação 

 

     

Contribuição da oficina para melhoria do seu desempenho no trabalho      

Qualidade do material didático utilizado      

Adequação da carga horária 

 

     

AVALIAÇAO DO INSTRUTOR      

Pontualidade      

Clareza e organização em sala de aula      

Interação com o grupo      

Domínio conceitual e prático do tema abordado      

Estratégia de abordagem dos assuntos e recursos utilizados      

AVALIAÇAO DOS SERVIÇOS DE APOIO      

Divulgação da oficina      

Condições de uso das instalações e dos recursos audiovisuais 

disponibilizados 

     

Apoio (técnico, pedagógico e administrativo) dado ao curso      

AUTO-AVALIAÇAO       

Sua participação em sala de aula visando o desenvolvimento do grupo      

Avaliação do seu desempenho e aproveitamento do curso      

 

Espaço para apresentação de comentários, criticas e/ou sugestões:  
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APÊNDICE 4 

Modelo de investigação de registros no prontuário 

Enf. Responsável: Fernando de Siqueira Barros           Setor:          Data: 

Informações coletadas por: 

número de prontuários avaliados          

evolução de enfermagem na últimas 24 

horas 

         

evolução possui aspectos subjetivos do 

cliente 

         

evolução possui aspectos objetivos do 

cliente 

         

Registro de exame físico detalhado          

Possui diagnósticos de enfermagem          

Possui plano de cuidados descrito          

Possui intervenções de enfermagem 

descritas 

         

Possui avaliação de enfermagem registrada          
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APÊNDICE 5 

MODELO DE ATA DE REUNIÃO 

 

HGNI – DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM – COM-SAE- ATA 

ELETRÔNICA 

Reunião realizada em:  

PARTICIPANTES: 

Pauta 

 

 

 

Momento: Descrição: Responsável: 

Pendências/ 

urgências 

(anteriores) 

 

 

 

 

 

 

 

Informes:   

Tópicos:   

Resoluções Gerais:  

 

 

 

 

 

Pendências 

urgências 

(posteriores) 
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APÊNDICE 6 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO: Implantação da Sistematização da  Assistência de Enfermagem  no 

Hospital Geral de Nova Iguaçu: uma ação coletiva 

Pesquisador responsável Fernando de Siqueira Barros 

Este documento tem por finalidade esclarecer ao pesquisado, de forma clara e objetiva, 

sobre a pesquisa a ser realizada: finalidade, local, duração, procedimentos utilizados, possíveis 

riscos e desconfortos a sua pessoa, benefícios esperados e objetivos a serem alcançados com a 

mesma.  

A participação do pesquisado, nesta pesquisa, é de livre e espontânea vontade e, a 

qualquer momento, poderá interrompê-la, recusar-se a submeter a quaisquer procedimentos, 

como também dela desistir, a tempo e modo, como assim o desejar, sem qualquer penalização 

ou prejuízo a sua pessoa.  

OBJETIVO DO ESTUDO:  

Testar o processo de implantação da SAE no HGNI num contexto de construção e 

pactuação coletivas.  

A pesquisa será realizada no Hospital Geral de Nova Iguaçu – serviço de enfermagem e 

terá a duração de um ano.  

PROCEDIMENTOS:  

Serão desenvolvidas entrevistas individuais e registros em forma de ata das atividades  

coletivas  (reuniões e dinâmicas) relacionadas aos momentos (cronograma) do projeto. As 

freqüências às oficinas e treinamentos (adesão) serão registradas em listas de presença. Serão 

feitos registros e ainda em gravações sonoras. 

CONFIDENCIALIDADE: Todas as suas respostas serão estritamente confidenciais e 

você não será identificado em nenhuma apresentação dos resultados desta pesquisa. Para que 

você possa se sentir bem à vontade para responder as perguntas do questionário, antes de assinar 

este documento, você deve esclarecer com o profissional de saúde qualquer dúvida que você 

tenha em relação a esta pesquisa. Portando, o projeto só possui cunho estatístico. Tornando 

posteriormente o resultado estatístico da pesquisa público. 
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A participação do pesquisado, nesta pesquisa, não acarretará quaisquer desconfortos ou 

riscos a sua integridade física, moral ou psicológica.  

A realização da presente pesquisa trará ao pesquisado e à sociedade o seguinte benefício:. 

Evidências sobre as vantagens qualitativas na aplicação da sistematização da assistência de 

enfermagem 

A participação do pesquisado e todos os dados referentes a sua pessoa serão exclusivos 

para a pesquisa em questão e de inteira responsabilidade do pesquisador, que garante anonimato 

e total sigilo, assegurando a privacidade das informações a ele fornecidas.  

HAVERÁ ALGUM CUSTO PARA MIM? 

Você (sujeito da pesquisa) não terá nenhum custo para participar desta pesquisa. 

EU RECEBEREI ALGUM PAGAMENTO? 

Você (sujeito da pesquisa) não receberá nenhuma remuneração para participar desta 

pesquisa, conforme a resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de 

Saúde.  

QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS COMO SUJEITO DA PESQUISA? 

Participar desta pesquisa é totalmente voluntário. Você pode escolher não participar ou 

se retirar da pesquisa em qualquer momento. Você será tratado da mesma forma, o que quer que 

você decida. 

O QUE FAZER EM CASO DE DÚVIDAS OU PROBLEMAS? 

Para solucionar dúvidas relativas a este estudo ou a uma lesão relacionada à pesquisa, 

entre em contato com o Pesquisador Responsável: Fernando de Siqueira Barros nos telefones: 

37799900 ramal 212 / 88742829 (a cobrar) 

Para obter informações sobre seus direitos entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Geral de Nova Iguaçu no telefone: 3779-9900 Ramal: 108 de segunda à 

sexta das 8:00 às 17:00 horas. Se você concorda com o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido lido, por favor, assine abaixo. 

_________________________________  ______________________________ 

Nome do Participante (por extenso)  Assinatura do Participante e data 

 


