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Dedico esta tese e a canção a você, Robson Pinto Fuly, o grande amor da minha vida. 

 

Velha Infância 

Composição: Arnaldo Antunes/ Carlinhos Brown/ Marisa Monte 
 

Você é assim 

Um sonho pra mim 

E quando eu não te vejo 

Eu penso em você 

Desde o amanhecer 

Até quando eu me deito... 

 

Eu gosto de você 

E gosto de ficar com você 

Meu riso é tão feliz contigo 

O meu melhor amigo 

É o meu amor... 

 

E a gente canta 

E a gente dança 

E a gente não se cansa 

De ser criança 

A gente brinca 

Na nossa velha infância... 

 

Seus olhos meu clarão 

Me guiam dentro da escuridão 

Seus pés me abrem o caminho 

Eu sigo e nunca me sinto só... 

 

Você é assim 

Um sonho pra mim 

Quero te encher de beijos 

Eu penso em você 

Desde o amanhecer 

Até quando eu me deito... 

 

Eu gosto de você 

E gosto de ficar com você 

Meu riso é tão feliz contigo 

O meu melhor amigo 

É o meu amor... 

 

E a gente canta 

E a gente dança 

E a gente não se cansa 

De ser criança 

A gente brinca 

Na nossa velha infância...  
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RESUMO 

 

FULY, P.S.C. Ressignificando o gerenciamento da qualidade e a valorização do cuidado 

profissional: implantação e implementação da sistematização da assistência de enfermagem. 

Rio de Janeiro, 2009. 270p. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) – Escola de 

Enfermagem Anna Nery, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2009. Orientadora: Profª Drª Joséte Luzia Leite. 

  

 

 A presente tese de doutorado, inserida na Linha de Pesquisa Gerência e Exercício 

Profissional do Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional da 

Enfermagem, tem por objeto o significado atribuído as experiências das enfermeiras acerca da 

sistematização da assistência de enfermagem no gerenciamento da qualidade do cuidado 

profissional. Traz como objetivo: propor uma matrix teórica que demonstre o significado da 

implantação e da implementação da sistematização da assistência no gerenciamento da 

qualidade do cuidado profissional. Trata-se de pesquisa qualitativa que teve como referencial 

teórico-metodológico o Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos Dados, 

respectivamente. O cenário da pesquisa foi o Instituto Nacional do Câncer – Unidade II, um 

hospital público, de referência no tratamento do Câncer no Brasil, localizado no município do 

Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram enfermeiros que atuam na unidade. Para o 

levantamento e análise comparativa dos dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com 09 enfermeiros no ano de 2008. Os dados foram validados por seis enfermeiras. A matrix 

teórica formulada foi: ressignificando o gerenciamento da qualidade e a valorização do 

cuidado profissional: implantação e implementação da sistematização da assistência de 

enfermagem. Esta matrix confirma a tese defendida de que os enfermeiros ressignificam o 

gerenciamento da qualidade, com base na vivencia da implantação e implementação da 

SAE, através de novos olhares sobre seus indicadores assistenciais, gestão de pessoas, 

recursos materiais e custos; valorizando seu papel frente ao cuidado profissional e 

compreendendo a implantação e implementação da SAE como processos qualificadores 

da assistência de enfermagem. 
 

 

 

Palavras-chave: Processos de Enfermagem; Qualidade da Assistência à Saúde; Administração 

de Serviços de Saúde. 
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ABSTRACT 

 

 

FULY, P.S.C. Giving new meaning to quality management and valorization of professional 

care: implantation and implementation of the systematization of nursing assistance. Rio de 

Janeiro, 2009. 270p. Doctorate Thesis (Doctorate in Nursing) - Anna Nery Nursing School, 

Center of Health Sciences, Federal University of Rio de Janeiro, 2009. Advisor: Prof. Dr. 

Joséte Luzia Leite.  

 

 

 

This current doctorate thesis that is at The Management and Professional Practice Research 

Line of the Research Nucleus in Health Management and Nursing Professional Practice, it has 

the subject on the meaning given to the nurses experiences on the systematization about 

nursing assistance in managing the quality of professional care. It has the objective of: 

proposing a theoretical matrix that demonstrates the meaning of the implantation and 

implementation of the systematization of assistance in managing the quality of professional 

care. It is a qualitative research which had as theoretical-methodological reference the 

Symbolic Interactionism and Grounded Theory, respectively. The research scene was the 

National Institute of Cancer - Unit II, a public hospital, reference for the treatment of cancer 

in Brazil, located at Rio de Janeiro. The research subjects were nurses who work at this unit. 

To survey and comparative analysis of data semi-structured interviews were done with 09 

nurses at 2008. The data were validated by six nurses. The theoretical matrix formulated was: 

giving new meaning to managing quality and valorization of professional care: implantation 

and implementation of the systematization of nursing assistance. This matrix confirms the 

argument that nurses give new meaning to quality management, based on the experiences 

of the implantation and implementation of SAE, through new perspectives on their 

assistance indicators, managing people, resources and costs, valorizing its role against 

the professional care and understanding the implantation and implementation of the 

SAE as qualifiers processes of nursing assistance. 

 

 

 

Keywords: Nursing Process, Quality of Health assistance, Health Services Administration. 
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RESUMEN 

 

 

FULY, P.S.C. Resignificando la gestión de la calidad y la valorización del cuidado 

profesional: implantación e implementación de la sistematización de la asistencia de 

enfermería. Río de Janeiro, 2009. 270p. Tesis de Doctorado (Doctorado en Enfermería) - 

Escuela de Enfermería Anna Nery, Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de 

Río de Janeiro, 2009. Orientadora: Prof. Dr. Joséte Luzia Leite. 

 

 

 

Esta presente tesis de doctorado, insertada en la Línea de Investigación Gestión y Práctica 

Profesional del Núcleo de Investigación Gestión en Salud y Práctica Profesional de la 

Enfermería, tiene como objeto el significado atribuido a las experiencias de las enfermeras 

acerca de la sistematización de la asistencia de enfermería en la gestión de la calidad del 

cuidado profesional. Tiene como objetivo: proponer una matriz teórica que demuestra el 

significado de la implantación e implementación de la sistematización de la asistencia en la 

gestión de la calidad del cuidado profesional. Esta es una investigación cualitativa que tiene 

como referencial teórico-metodológico el Interaccionismo Simbólico y la Teoría 

Fundamentada en los Datos, respectivamente. La escena de la investigación fue el Instituto 

Nacional del Cáncer - Unidad II, un hospital público de referencia para el tratamiento del 

cáncer en Brasil, localizado en la ciudad de Río de Janeiro. Los sujetos de la investigación 

fueron los enfermeros que trabajan en la unidad. Para el relevamiento y análisis comparativo 

de los datos se han sido hechas entrevistas semi-estructuradas con 09 enfermeros en el año de 

2008. Los datos fueron validados por seis enfermeras. La matriz de la teoría que se ha 

formulado fue: resignificando la gestión de la calidad y la valorización del cuidado 

profesional: implantación e implementación de la sistematización de la asistencia de 

enfermería. Esta matriz confirma la tesis defendida de que los enfermeros resignifican la 

gestión de la calidad basada en las experiencias de la implantación e implementación de 

la SAE, a través de nuevos ojeares sobre sus indicadores asistenciales, gestión de 

personas, recursos materiales y los costes; valorización de su papel delante del cuidado 

profesional y comprendiendo la implantación e implementación de la SAE como 

procesos calificadores de la asistencia de enfermería. 

 

 

Palabras clave: Proceso de Enfermería, Calidad de la Asistencia a la Salud, Administración de 

los Servicios de Salud.  
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APRESENTANDO MINHA TRAJETÓRIA PELA TEMÁTICA  

  

 A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) constitui uma ferramenta 

gerencial para organização dos processos de trabalho dentro das unidades hospitalares. Esta 

ferramenta de estruturação para o trabalho da enfermagem desperta meu interesse desde a 

graduação em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense, quando na disciplina de 

Saúde Integral do Adulto e Idoso I, a metodologia da assistência de enfermagem era 

trabalhada cotidianamente.  

Após a conclusão da graduação, busquei a pós-graduação em Enfermagem (lato 

sensu) em Home Care, em que trabalhei com questões relativas ao custo-benefício da 

sistematização da assistência de enfermagem, no cenário domiciliar – o que constituiu meu 

primeiro objeto de pesquisa. Nessa pesquisa utilizei o sistema de classificação clínica dos 

cuidados (CCC), à época denominado Home Health Care Classification, desenvolvido pela 

professora Virgínia Saba, e compreendi a necessidade de utilização de algum tipo de 

vocabulário para padronização da linguagem de enfermagem. Nesse momento, já como 

enfermeira e especializanda, a visão do trabalho sistemático trouxe-me reflexões sobre sua 

importância para determinar o valor do trabalho do enfermeiro no seu cotidiano. Assim, 

desenvolvi uma pesquisa, junto a pacientes internados sob ventilação mecânica no 

domicílio, e identifiquei o valor monetário das intervenções de enfermagem baseadas nos 

diagnósticos de enfermagem, utilizando a CCC no contexto domiciliar.  

 A partir desse estudo, as questões relativas à SAE passaram a constituir objetos 

permanentes de meu interesse em pesquisa, à medida que percebi como uma prática 

sistemática favorece a avaliação da qualidade da assistência.   

 Vale destacar que toda minha experiência profissional sempre transcorreu em 

unidades hospitalares ou em assistência domiciliar. Nos hospitais atuei em cenários 

especializados como Emergência e Unidade de Terapia Intensiva, que me oportunizaram 

experiências junto a pacientes de alta complexidade e me impulsionaram no caminho do 

trabalho sistemático, dada a demanda de cuidados que esses pacientes apresentam. Quanto 

à assistência domiciliar, toda minha experiência gira em torno da educação continuada e 

gestão de serviços. Nesse cenário as atividades educativas foram fundamentais para a 

construção de minha identidade profissional, e influenciaram sobremaneira minha visão 

sobre a docência. Destaco que desde a época da graduação já me sentia motivada para 

desenvolver atividades docentes. 
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 Durante toda essa trajetória, a sistematização da assistência e sua ferramenta de 

aplicação à prática, o processo de enfermagem, me traziam uma grande curiosidade, dado o 

paradoxo: se é uma ferramenta tão importante, porque não tenho visualizado sua aplicação 

à prática? 

 Frequentemente ouvia de colegas que a pouca aplicabilidade se dava pela falta de 

tempo para o registro de todas as informações concernentes ao quadro clínico do cliente, ou 

falta de conhecimento sobre a mesma, ou por um gerenciamento de recursos humanos 

inadequado. Sendo assim, busquei no mestrado em Engenharia Biomédica, mais 

especificamente no Laboratório de Engenharia de Sistemas de Saúde, desenvolver um modelo 

computacional que trabalhasse o processo de enfermagem, utilizando a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem, a fim de que o mesmo pudesse ser aplicado à 

prática junto aos pacientes, e na avaliação da qualidade dessa assistência. 

 Para desenvolvimento desse modelo fui a campo conhecer a aplicação da SAE à 

prática em hospitais do Rio de Janeiro e São Paulo, por meio do processo de enfermagem, 

ouvi atentamente as falas dos colegas que atuavam em terapia intensiva como eu, a fim de 

desenvolver um modelo que estivesse próximo das necessidades dos clientes e que atendesse 

a toda a especificidade da enfermagem no cenário de alta complexidade. 

 Dois anos após a defesa da dissertação de mestrado, candidatei-me ao doutorado na 

Escola de Enfermagem Anna Nery, pois refleti que o trabalho sistemático, com a aplicação do 

Processo de Enfermagem à prática poderia ter um impacto nos custos operacionais das 

unidades hospitalares e também na qualidade da assistência. Desta forma, empreendi esforços 

de leitura e evidenciei uma lacuna no conhecimento, no sentido de que são escassos estudos 

que apontem a relação entre a sistematização da assistência de enfermagem e a qualidade. 

Aqui destaco que durante esses 8 anos como enfermeira, durante 7 destes, assisti pacientes na 

prática, dedicando-me em paralelo às atividades docentes; fui docente em duas Instituições de 

Ensino Superior particulares, onde desenvolvi estudos com os alunos sobre a SAE e 

vocabulários de enfermagem, bem como temas afins.  

 Após esses 7 anos, prestei um concurso para a Universidade Federal Fluminense onde 

atuo há 2 anos como docente na graduação e pós-graduação lato sensu.  

 Nesse momento sinto necessidade de expressar que esse retorno à Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, representa para mim: a realização de um sonho... Um 

retorno ao lar e, sobretudo, uma oportunidade de trocar com outros alunos na universidade 

Pública, experiências sobre a prática de enfermagem que desejamos para o futuro com vistas 

à valorização da enfermagem e da universidade pública. Assim venho trabalhando na 
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Universidade com os graduandos e enfermeiros do Hospital Universitário a conscientização 

da necessidade de implantação e implementação da SAE à prática. 

 É latente como esse tema ainda me causa inquietação, e é dentro dessa perspectiva que 

apresento os capítulos que constituem minha tese de doutorado intitulada: Ressignificando o 

gerenciamento da qualidade e a valorização do cuidado profissional: implantação e 

implementação da sistematização da assistência de enfermagem. 

 

A tese foi estruturada da seguinte maneira:  

 No primeiro capítulo – Contextualizando o objeto de estudo – busco delinear as 

bases da pesquisa em questão, tecendo as bases da contextualização e 

problematização do estudo, e apresento o objeto de pesquisa, a questão norteadora, o 

objetivo geral e os específicos, bem como a justificativa e relevância da pesquisa. 

 No segundo capítulo – Apresentando o referencial teórico-metodológico – apresento 

o referencial teórico, Interacionismo Simbólico com os seus fundamentos, aspectos 

conceituais e históricos; bem como serão enfocados aspectos inerentes à inter-

relação do referencial teórico, metodologia utilizada e o objeto da pesquisa. Ainda 

nesse capítulo desenvolvo o referencial metodológico da Grounded Theory, em 

português Teoria Fundamentada nos Dados e suas etapas de codificação, de modo a 

facilitar a compreensão do leitor quanto à metodologia empregada na pesquisa, e 

demonstrar os caminhos traçados para obtenção dos resultados da pesquisa. 

 No terceiro capítulo – Revelando o cenário da pesquisa – desvelo o cenário da 

pesquisa, com toda a sua especificidade, tendo em vista que o estudo foi 

desenvolvido num instituto especializado em oncologia e ginecologia. Também é 

abordado o processo histórico de implantação e implementação da SAE na unidade 

investigada. 

 No quarto capítulo – Compreendendo o significado das experiências das 

enfermeiras acerca da SAE no gerenciamento da qualidade do cuidado profissional 

– explicito todo o processo de codificação e análise, apresentando as categorias, 

subcategorias e seus componentes, que emergiram a partir dos dados coletados. 

Essas categorias subsidiaram o delineamento da teoria substantiva que foi construída 

inicialmente. 
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 No quinto capítulo – Interconectando as categorias – aponto as interconexões entre 

as categorias, subcategorias e componentes para apresentação do modelo 

paradigmático da pesquisa.  

 No sexto capítulo – Estabelecendo um diálogo com autores a luz do fenômeno 

central - ocorre o diálogo entre a teoria substantiva e outros autores de relevância 

relacionados à temática. 

 No sétimo capítulo – Validando a matrix teórica – apresento o processo de 

validação da teoria substantiva, nesse estudo denominada matrix teórica, e o 

caminhar para uma teoria formal. 

 No último capítulo – Tecendo as considerações finais – ressalto os principais 

aspectos da pesquisa, as contribuições da mesma e as considerações finais.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DO ESTUDO  

 

 

1.1 A NATUREZA DO TRABALHO DA ENFERMAGEM 

  

Minha trajetória na enfermagem e visão de mundo, construída a partir de vivências, 

experiências e interações em setores especializados de alta complexidade, como unidades de 

terapia intensiva e emergência, e em cenários de gestão, contribuiu para um pensar sobre a 

prática de enfermagem dentro de modelos de organização sistemática. 

  O trabalho da enfermagem é, em sua natureza, coletivo e deve ser sistemático, 

estando todas as ações dependentes de um processo interativo entre enfermeiro e paciente, 

enfermeiro e seus pares e equipe, além de enfermeiros e diferentes membros da equipe de 

saúde.  

Essa perspectiva sistemática remonta a própria memória histórica da Enfermagem 

Moderna, onde Florence Nightingale, durante e Guerra da Criméia, conseguiu reduzir a 

mortalidade entre os soldados feridos de 40% para 2%, através de uma visão gerencial 

sistemática, centrada no ambiente e em suas repercussões para o cuidado (PADILHA; 

MANCIA, 2005).  

Espírito Santo e Porto (2008) apontam ainda que Florence Nightingale teria fornecido 

as bases para a gerência da cuidado, tendo em vista que o planejamento das atividades de 

enfermagem, é essencial para a manutenção de condições ideais para o desenvolvimento do 

cuidado. 

A aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) consiste numa 

busca por gerenciamento, padronização, classificação, (re)ordenação, (re)arrumação e 

documentação de atividades que já são desenvolvidas no cenário da prática de enfermagem. A 

aplicação da SAE na prática tem se concentrado apenas no processo de enfermagem e em 

classificações de enfermagem, sem considerar os processos interativos; fato que contribui 

para o fracasso da implementação de qualquer instrumento relacionado à SAE (BRANDÃO, 

2007). 

Tal perspectiva reducionista esbarra na própria questão de entendimento sobre 

conceitos como: Sistematização da Assistência, Processo de Enfermagem e Metodologia da 

Assistência, para os quais não há um consenso sobre o significado desses termos na literatura 

especializada. Porém considera-se que a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
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trabalha numa perspectiva organizacional mais ampla, que permite a implementação do 

processo de enfermagem na prática. Este consiste no próprio trabalho da enfermagem, porém 

sua aplicação à prática se dá por meio de alguma metodologia, alicerçada em uma teoria de 

enfermagem (FULY et al, 2008).   

Considera-se que desde o advento da Acreditação Hospitalar no Brasil (década de 80), 

os enfermeiros têm atribuído à SAE uma reordenação da prática que tem emergido de uma 

necessidade proveniente não somente da gestão de serviços, mas de uma visão ampliada sobre 

a natureza do trabalho da enfermagem.  

Dada a complexidade do cuidado profissional de enfermagem, vale destacar que este é 

um trabalho dinâmico e sofre modificações ao longo do tempo, podendo variar de acordo com 

o cenário de prática e com os significados de determinados fenômenos para os enfermeiros 

(GARCIA; NÓBREGA, 2009). O gerenciamento de enfermagem deve ser sensível a essa 

complexidade e às novas demandas próprias do trabalho da enfermagem, para tanto 

disponibilizará recursos de diferentes ordens a fim de que os processos que envolvam 

mudanças, com vistas à melhoria da qualidade, ocorram. 

Nesse sentido, compreender onde está situado o trabalho da enfermagem é muito 

importante, para dar sentido ao ato de cuidar. Para Leopardi et al. (2001) a atuação da 

enfermagem tem como finalidade a atenção às necessidades, que implica na manutenção da 

saúde. Porém, essas necessidades carecem do chamado “conteúdo humano-social” para sua 

satisfação. Assim, a interação, o acolhimento, o apoio, a compreensão, além de outros fatores, 

são determinantes para obtenção dos melhores resultados da assistência, na busca pela 

qualidade do cuidado. 

Cuidar é um ato individual que se desenvolve em um contexto, onde os significados 

que os objetos têm para a pessoa que cuida e para quem é cuidado, ditam diferentes formas de 

cuidar. Por isso, o cuidado prestado é singular, pois se constrói com base numa relação 

interativa entre pessoas, em que o enfermeiro e paciente vivem o impacto dessa relação. 

Nesse sentido Collière (1999, p. 35) afirma que cuidar “[...] é um ato de reciprocidade 

que somos levados a prestar a toda pessoa que, temporária ou definitivamente, tem 

necessidade de ajuda para assumir suas necessidades vitais.” Daí a compreensão de que ao 

cuidar de alguém, o enfermeiro percebe a necessidade da pessoa, e é baseado nesse olhar que 

ele se torna capaz de ressignificar o cuidado a partir dessa experiência, cuidar de outros e de si 

mesmo de forma diferente e individualizada. 

Para Lopes e Jorge (2005) tem ocorrido uma ampliação do significado do 

cuidar/cuidado para uma perspectiva humanística e interacionista da enfermeira por parte de 
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algumas teoristas de enfermagem. Assim, busca-se uma superação do cuidado mecanicista e 

reducionista. 

 Ao pensar em Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), alguns 

enfermeiros crêem que o trabalho sistemático remonta esta perspectiva de assistência voltada 

para o modelo médico-curativista, quando, na verdade, o olhar tem um enfoque ampliado na 

atenção de necessidades dos pacientes.  

Santos e Padilha (2002) afirmam que a visão da enfermeira como a solucionadora de 

todos os problemas e a sistematizadora de práticas e regras, forma um pano de fundo para um 

agir normatizador e normalizador, quando na verdade a prática da enfermagem tem seu 

fundamento no humanismo, em que o cuidar está relacionado à troca de afetos. Nesse sent ido, 

Waldow (1999) afirma que o cuidar para a enfermagem é um processo interativo, que requer 

conhecimento da natureza física, social e espiritual do ser humano sem rejeitar aspectos 

técnicos ou científicos. Porém, dentro de um modelo, onde se considera que as ações de 

enfermagem e os resultados esperados devem ser baseados não somente na doença e 

tratamento, mas nas repercussões dessa doença para o cuidado integral em saúde.  

É paradoxal desvincular a idéia de uma visão global sobre o paciente com a idéia de 

sistematização da assistência, quando se reflete sobre o conceito de sistema como “[...] um 

conjunto de partes integrantes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo 

unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função.” (OLIVEIRA, 2002, p. 35).  

Bohm (2007) define um sistema como um conjunto de coisas ou partes conectadas, 

porém afirma que atualmente a visão de sistema está ampliada de tal forma que existe uma 

interdependência entre as partes por conta de seus significados e suas existências. Ele afirma 

que uma empresa pode ser vista como um grande sistema, cujos seus diferentes 

departamentos não têm significado algum separadamente, só conseguindo trabalhar em 

conjunto. Esta visão de sistemas pode ser aplicada em diferentes perspectivas, tais como o 

corpo humano até a sociedade propriamente dita.  

Duas raízes importantes da teoria sistêmica desenvolveram-se na década de 40, no 

campo organicista com Ludwig von Bertalanffy, e no mecanicista da cibernética
1
.  

Bertalanffy (2008) propôs a teoria geral dos sistemas que buscou preencher uma 

lacuna existente entre a biologia e a pesquisa. Sua proposição trouxe influências não somente 

no campo da biologia, como também chegou a influenciar a administração na década de 60. A 

                                                
1 Cibernética é o estudo dos autocontroles encontrados em sistemas estáveis, sejam eles mecânicos, elétricos ou 

biológicos. A palavra cibernética deriva de um termo grego que significa "timoneiro, piloto" (WIKIPÉDIA, 

2009). 
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teoria trata da inter-relação e interdependência entre os componentes que formam um sistema. 

Este é concebido como um todo integrado, sendo impossível estudar seus elementos 

isoladamente. Assim, qualquer conjunto de partes unidas entre si, em que a relação entre as 

partes e o comportamento do todo seja o foco da atenção, pode ser considerado um sistema 

(ALGI, 2009). 

No campo da cibernética, pesquisadores como John Von Neumann, com um olhar 

mecanicista sobre os mecanismos, trazendo o modelo dos organismos vivos como máquinas 

de processamento de informações e Norbert Wiener, que trabalhou a visão da auto-

organização dos sistemas vivos, como sendo um todo integrado, até hoje influenciam os 

modelos vigentes. Essa abordagem foi explorada sob diferentes contextos, desde o nível 

celular com Humberto Maturana, até o nível da sociedade, com Niklas Luhmann (CAPRA, 

2008). 

Bertalanffy (2008) afirma que o conceito de sistema invadiu todos os campos da 

ciência, tendo penetrado inclusive o pensamento popular. O pensamento sistêmico domina 

campos como a indústria, a produção armamentista e até a política. Somos cotidianamente 

forçados a ver todos os campos de conhecimento, sob a ótica de sistemas, com complexidade 

e a totalidade – fato que vem reorientando o próprio pensamento científico. 

No campo hospitalar a busca pelo controle de qualidade veio também ao encontro no 

pensamento sistêmico, no qual o reconhecimento de todas as partes no que tange à estrutura e 

aos processos, precisam ser reconhecidos e normatizados, a fim de alcançar os melhores 

resultados em termos de qualidade. Aplicando o pensamento sistêmico no trabalho da 

enfermagem, podemos afirmar que um sistema de assistência de enfermagem também não 

pode desconsiderar nenhuma das partes que estão conectadas, pois elas são interdependentes. 

Ou seja, tudo que envolve o sistema, desde a gestão de recursos materiais e humanos até 

próprio ato de cuidar, devem ser considerados. Qualquer negação de parte desse sistema trará 

inconsistência no funcionamento do todo, o que comprometerá os resultados esperados. 

A SAE enquanto um processo organizacional pode oferecer subsídios para o 

desenvolvimento de métodos e metodologias interdisciplinares e humanizadas de cuidado, 

ainda que esse cuidado esteja muitas vezes centrado na doença e não no ser humano, enquanto 

sujeito ativo e participativo do processo de cuidar (NASCIMENTO; STIPP, 2002). 

Diante disso, cabe refletir que junto à idéia de implantar e implementar a 

sistematização, os enfermeiros passam por um processo de ressignificação do que é a própria 

sistematização e quais os objetivos de se trabalhar segundo essa perspectiva. E ao pensar 
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sobre seu trabalho, podem estabelecer estratégias convencionais ou não para a obtenção e 

avaliação de resultados junto aos pacientes.  

De acordo com Reppetto e Souza (2005) o enfermeiro precisa se apropriar de 

ferramentas tanto conceituais quanto técnicas para desenvolver as atividades de cuidado no 

seu trabalho cotidiano. Para sua consolidação a SAE, uma ferramenta conceitual, necessita de 

uma articulação com a prática. 

 Atualmente a aplicação de metodologias sistematizadas pela enfermagem ainda não 

ocorre uniformemente em todo o país, porém esforços no sentido de sua implementação têm 

sido demonstrados em todo o Brasil.  

A implementação da SAE mais do que uma opção de organização do trabalho para 

o enfermeiro, apresenta-se como uma questão deontológica para a enfermagem, pois a 

própria Lei do Exercício Profissional nº 7498 (BRASIL, 2007), e a Resolução COFEN nº 

358/2009 (COFEN, 2009) que substitui a revogada Resolução COFEN nº 272/2002, 

enfatizam a necessidade de sistematização da assistência por meio da realização do 

processo de enfermagem na prática cotidiana da enfermagem, em todos os ambientes onde 

o cuidado profissional ocorra. 

 Klock et al (2007) consideram que ainda que exista essa necessidade de 

reorganização da prática, existe uma passividade e um conformismo por parte de alguns 

profissionais de enfermagem diante da exigência de mudanças nos comportamentos 

gerenciais, organizacionais e até da própria compreensão do significado do cuidado – 

cuidado esse que se manifesta através de troca, compartilhamento e reciprocidade, que dá 

um tom interativo à assistência de enfermagem (BACKES et al, 2006). 

 

1.2 A QUESTÃO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

 Em paralelo a toda a discussão sobre SAE, emergiu a questão da qualidade como 

produto do cuidado implementado pela enfermagem. Porém, considera-se que a qualidade 

nos serviços de saúde vem sendo encarada como uma estratégia mercadológica de captação 

de clientes para as unidades hospitalares. A garantia da qualidade nos processos traduz-se 

por meio de certificações, como as tão difundidas: International Organization for 

Standardization, populamente conhecida por sua sigla ISO, e mais recentemente o 

programa de Acreditação Hospitalar.   

 O Manual Brasileiro para Acreditação Hospitalar do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2002) apresenta que toda unidade hospitalar deve se preocupar com o aprimoramento da 
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qualidade de sua gestão e assistência, buscando uma integração entre as diferentes áreas 

dentro do hospital.  

 O aprimoramento da qualidade pode refletir num modelo em que a satisfação do 

cliente, a restauração da saúde e ainda dados de mortalidade, podem impactar no que se refere 

aos custos operacionais, porém a qualidade da assistência ainda é muito questionada, pela 

falta de critérios suficientes para sua avaliação (FELDMAN; CUNHA, 2006). 

 No que tange a esta assistência faz-se necessário reconhecer fatores que podem 

interferir na qualidade da assistência de enfermagem, bem como gerar aumento dos custos 

operacionais dentro das unidades hospitalares e acarretar sobrecarga dos profissionais de 

enfermagem pelo não emprego de um sistema de assistência com metodologia estruturada, tal 

como preconiza a implementação do processo de enfermagem. 

 Sperandio e Évora (2003) pontuam que existe uma sobrecarga de funções para o 

enfermeiro no envolvimento em atividades tais como: atividades de planejamento, 

distribuição de recursos humanos, administração e controle de medicamentos, materiais e 

planilhas orçamentárias e de custos nas unidades. Tais atividades competem com o tempo que 

o enfermeiro possui para assistir a clientela de forma satisfatória – fato que pode ser agravado 

ainda pelo quantitativo de enfermeiros, por vezes insuficiente frente às taxas de ocupação das 

unidades. 

 Vale considerar que existem problemas associados à implementação do principal 

instrumento metodológico e sistemático de prestação de cuidados – o processo de 

enfermagem – tais como: o tecnicismo predominante nas atividades práticas do enfermeiro, 

impactando no modelo desejado de enfermagem e gerando um conflito de papéis entre o 

assistir e o gerenciar, e a não aplicabilidade do mesmo à prática. Porém, é interessante 

perceber que o comprometimento da qualidade da assistência, a desorganização dos serviços e 

a perda de tempo decorrentes da falta de planejamento das atividades são situações que os 

próprios enfermeiros admitem como problemas decorrentes do não uso da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem; mas ainda assim não a implementam (ANDRADE; VIEIRA, 

2005). 

No Rio de Janeiro a aplicação do processo de enfermagem em todas as suas etapas, 

ainda é bastante incipiente, como demonstra o estudo de Fuly, Freire e Almeida (2003) 

realizado em 27 Centros de Terapia Intensiva. O estudo destaca que o método ainda não é 

utilizado na íntegra, em função da ausência de: diagnóstico de enfermagem, padronização dos 

formulários de prescrição de enfermagem, mensuração dos resultados da assistência prestada.  
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Tal fato pode afetar a qualidade da assistência, tendo em vista a dificuldade de emprego de 

uma ferramenta própria da enfermagem, que sistematiza a assistência. 

Nesse sentido, mesmo com todas as dificuldades apontadas, a SAE tem relevância, 

pois vivenciamos um momento em que a qualidade se faz necessária sob a ótica do paciente e 

dos próprios enfermeiros, e para isso há que se ter um aprimoramento dos processos de 

trabalho. Posto que a enfermagem trabalha de tal forma que suas atividades podem impactar 

diretamente na qualidade da assistência, quando realizadas sem metodologia e que a interação 

enfermeiro-paciente repercute na assistência.   

Considerando a problemática, o objeto deste estudo é: o significado atribuído as 

experiências das enfermeiras acerca da sistematização da assistência de enfermagem 

no gerenciamento da qualidade do cuidado profissional. 

   

 Fundamentada nas reflexões anteriores, emerge a seguinte questão norteadora: 

Qual o significado da implantação e implementação da sistematização da assistência 

de enfermagem com vistas ao gerenciamento da qualidade do cuidado profissional? 

 

 O objetivo geral desse estudo será: Propor uma matrix
2
 teórica que demonstre o 

significado da implantação e da implementação da sistematização da assistência no 

gerenciamento da qualidade do cuidado profissional. 

Diante da questão norteadora apontada, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos:  

 Analisar o significado da implantação e implementação da SAE para a qualidade 

do cuidado profissional. 

 

 Descrever os indicadores de qualidade da assistência de enfermagem que os 

enfermeiros utilizam para a implantação e implementação da SAE. 

 

                                                
2Matrix: a idéia de matrix conceitual/matriz conceitual ou matrix teórica/matriz teórica é utilizada em 

substituição a palavra teoria ou modelo teórico, sendo o termo matrix mais contemporâneo do que modelo. O 

termo matrix é oriundo da língua inglesa e sua tradução para o português é matriz. 
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 Discutir a implantação e implementação da SAE no gerenciamento da qualidade 

do cuidado profissional.  

 Elaborar uma matrix teórica a partir das interrelações das categorias 

encontradas nos dados obtidos com os enfermeiros sobre a implantação e 

implementação da SAE no gerenciamento da qualidade do cuidado profissional. 

Faz-se necessário elucidar que o estudo propõe uma abordagem sobre a SAE segundo uma 

perspectiva de implantação de um modelo sistemático de assistência de enfermagem, 

compreendendo-a como: a organização do trabalho da enfermagem, quanto ao método, 

pessoal e instrumentos, de modo que seja possível a realização do processo de enfermagem 

(LEOPARDI, 2006).  

Cabe ressaltar, ainda, que esse estudo não propõe uma comparação entre indicadores de 

qualidade postulados e indicadores de qualidade empregados em cenário especializado. 

Considera-se o que D’Innocenzo (2006) relata como necessário para a avaliação da qualidade 

da assistência: o estabelecimento de padrões que podem ser empíricos ou normativos. Os 

padrões empíricos derivam da prática e se baseiam em níveis de assistência cujo alcance pode 

ser medido. Já os padrões normativos derivam de fontes que fixam as normas de 

conhecimento e a prática assistencial, por meio da literatura, de pesquisas e de grupos 

profissionais. O estudo se baseará nos padrões utilizados pelos enfermeiros, sendo empíricos 

ou normativos, de acordo com o significado que os mesmos têm para eles. 

1.3     JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

  

 Além das questões de cunho administrativo, destacam-se as vantagens atribuídas ao 

uso da sistematização da assistência tais como: o estímulo ao pensamento crítico em 

enfermagem e o favorecimento de um cuidado individualizado. Para Lunney (2004), o pensar 

de forma crítica é essencial para a qualidade da assistência. Por meio dele o enfermeiro tem 

condições de assumir posições diante dos problemas da prática e buscar as soluções mais 

apropriadas para o alcance da qualidade da assistência.  

 Há que se considerar que a SAE é pautada no método científico e sua aplicação 

demanda o uso de uma abordagem crítico-reflexiva por parte do enfermeiro. Ao sistematizar a 

assistência o enfermeiro organiza seu trabalho e passa a investir boa parte do seu tempo com a 

assistência direta ao paciente. Isso se traduz numa abordagem individualizada aos pacientes, 

que pode auxiliar no entendimento de seu papel, bem como dar maior visibilidade ao seu 
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trabalho. Porém, na prática, a sistematização ainda é muito incipiente. Uma das razões que 

justifica a sua ausência no cenário hospitalar, é dificuldade de entendimento do próprio 

enfermeiro da importância de seu papel no ambiente hospitalar, bem como a dificuldade de 

muitos gestores hospitalares de compreensão sobre o que de fato é importante na assistência 

ao paciente internado. Investir na assistência de enfermagem é dispendioso, isso porque 

sistematizar envolve custos. Nesse panorama, a enfermagem não se posiciona diante do valor 

de seu trabalho nos diferentes cenários de atenção à saúde, tendo em vista que a grande 

maioria dos profissionais de enfermagem não consegue visualizar o custo operacional de seu 

trabalho, ainda que consiga controlar de forma adequada os custos operacionais relativos aos 

insumos. 

 Porém, é importante ressaltar que além dos custos a SAE pode trazer benefícios para a 

assistência. A grande questão é que o real impacto da implementação da SAE em hospitais 

brasileiros não é conhecido, tendo em vista que a própria implementação da SAE no país 

ainda é pouco expressiva (FULY et al 2008). Somam-se a isto fatos como: a existência de um 

número muito restrito de publicações que associam a sistematização da assistência de 

enfermagem ao gerenciamento em enfermagem, e o próprio desconhecimento do enfermeiro 

sobre seu papel.  

 Há que se considerar que Trevizan et al (2005) pontuam que ainda existe um conflito 

de papéis vivenciado pelo enfermeiro que muitas vezes se compromete mais com a 

organização do que com a própria profissão. Soma-se a essa questão o fato de que atualmente 

o gerenciamento das atividades de enfermagem é uma tarefa difícil. Há uma desvinculação e 

distorção significativa entre teoria e prática e entre líderes e liderados, fracionando a ação do 

cuidar, propiciando uma tônica mais burocrática e menos humanística à assistência de 

enfermagem, o que repercute de forma negativa na qualidade da assistência. 

 Prochnow et al (2003) afirmam que, no que tange à liderança, os profissionais de 

enfermagem têm encarado a função de líder como a de um fiscal, que controla a necessidade 

de produção, atendendo aos interesses capitalistas. 

 É possível considerar que essa perspectiva fiscalizadora para o controle da qualidade 

no cenário hospitalar tem um aspecto mercadológico que vem permeando as relações de 

trabalho após o advento dos programas de gestão da qualidade nos processos. 

 Conforme Paladini (2004) esse modelo de gestão centra sua atenção no processo 

produtivo em si, partindo da premissa de que a qualidade é fruto das operações do processo 

produtivo, buscando mudanças nesse processo para o alcance de seus objetivos. 
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 Apesar da qualidade nos processos ser algo fundamental para a qualidade dos 

produtos, considera-se que o objetivo desse modelo de gestão é um produto. Quando 

transpomos esse produto para a realidade da enfermagem o nosso produto é o cuidar. Sendo 

assim, esse cuidar é encarado não somente como parte do processo, mas também como um 

produto. Para Klock et al (2007) o cuidado é produto de múltiplas interações, estando 

associado não somente aos macrorresultados sociais, econômicos e políticos, mas também ao 

micro espaço onde ocorrem as relações entre enfermeiros, famílias, pacientes, integrantes da 

equipe multiprofissional e outros, no cenário hospitalar.  

Daí é possível questionar se as certificações da qualidade de unidades hospitalares 

garantem a qualidade da assistência, tendo em vista que há uma preocupação muito grande 

por parte dos gestores com os processos de trabalho. 

Nesse cenário conflituoso onde qualidade pode ser vista por diferentes ângulos e na 

busca pela mesma, os enfermeiros necessitam trabalhar com indicadores que podem não 

atender a toda especificidade da enfermagem. Existe uma lacuna acerca dos critérios que são 

realmente utilizados na prática para avaliar a qualidade da assistência de enfermagem. 

 Sob essas perspectivas esse estudo pretende contribuir com as questões gerenciais em 

enfermagem, buscando oferecer subsídios para a implementação da SAE baseado em 

indicadores de qualidade próprios da prática de enfermagem. 

 Tendo em vista a necessidade de implementação da SAE por meio do processo de 

enfermagem como um dos critérios para a obtenção da Acreditação Hospitalar, o estudo pode 

trazer contribuições expressivas para o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Os achados 

podem subsidiar uma melhoria nos processos de trabalho da enfermagem e auxiliar na busca 

pela qualidade da assistência prestada pela enfermagem. Ao desvelar os significados da 

implantação e implementação da SAE para a qualidade do cuidado profissional de 

enfermagem, teremos evidências que poderão sustentar melhorias alicerçadas na SAE, 

repercutindo na saúde dos pacientes, nas relações estabelecidas entre paciente-enfermeiro e no 

próprio gerenciamento dos custos hospitalares relativos à internação dos mesmos. 

 O estudo também poderá apontar caminhos para outras instituições que queiram seguir 

a iniciativa pioneira do INCA, enquanto instituição pública, de implantação e implementação 

da SAE no cenário do Rio de Janeiro; corroborando assim o compromisso da instituição com 

a qualidade da assistência prestada aos pacientes e com o exercício da profissão de 

enfermagem dentro dos padrões de qualidade preconizados mundialmente. 

 Quanto à contribuição na esfera da pesquisa em enfermagem, o estudo pode fortalecer 

as linhas de pesquisa em um núcleo e em dois grupos de pesquisa no Rio de Janeiro: 
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inicialmente no Núcleo de Gestão e Exercício Profissional em Enfermagem e no Grupo de 

Estudos Teoria Fundamentada nos Dados (TFD): Estudos de Enfermagem – ambos da Escola 

de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E também do 

Grupo de Estudos Sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense (GESAE-UFF) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. O 

grupo de TFD e o GESAE-UFF constituem os primeiros grupos de pesquisa no Estado do Rio 

de Janeiro, cadastrados pelo CNPq, a trabalhar oficialmente com as questões que envolvem 

esse estudo. 

 Espera-se que o produto final da pesquisa possa fomentar novas iniciativas de estudos 

que conjuguem o Gerenciamento em Enfermagem à Sistematização da Assistência. 
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CAPÍTULO II 
APRESENTANDO O REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

2.1     INTERACIONISMO SIMBÓLICO 

 

 No movimento de busca por um referencial teórico que possibilitasse 

compreendermos o significado da implantação e implementação da SAE no gerenciamento 

da qualidade do cuidado profissional, identificamos o Interacionismo Simbólico (IS) como 

uma possibilidade de olhar os dados da pesquisa à luz de uma abordagem compreensivista 

que considera como fundamental o processo interativo dos sujeitos, em seu cenário 

habitual. 

 

 O Interacionismo Simbólico (IS) é um referencial que tem sua origem no campo da 

psicologia social e a partir de sua abordagem torna-se possível um olhar compreensivo para 

as causas e significados interativos das ações vivenciadas numa determinada cena social. 

Originou-se no final do século XIX, com as idéias de George Mead. A abordagem de 

Mead
3
 foi inicialmente conhecida como behaviorismo social, tendo em vista a descrição do 

ato social concebido como um comportamento observável e não observável.  

Posteriormente, suas idéias foram organizadas por Herbert Blumer e somente após 

sua morte em 1931, elas foram publicadas. Seu livro Mind, Self e Society, de 1934, é 

considerado um marco referencial nas pesquisas sociais, e baseou todo o pensamento 

interacionista (COULON, 1995). 

De acordo com Goldenberg (2005), esse referencial influenciou de forma significativa 

as pesquisas sociológicas da Escola de Chicago, que já sofriam influência de George Herbert 

Mead e de John Dewey. O primeiro foi professor da Escola no período de 1893 a 1931 e sua 

teoria teve por base a descrição do comportamento humano, no qual o ato social é o principal 

dado. Suas idéias se opunham à teoria de John B. Watson, seguidor da Escola de Iowa, que 

tinha uma visão reducionista do comportamento humano, em que a dimensão social é vista 

apenas como influente sobre o indivíduo (HAGUETE, 2007). Já o segundo trouxe a filosofia 

do pragmatismo para a abordagem interacionista.  

                                                
3 Mead é considerado o arquiteto da perspectiva interacionista, apesar de não ter publicado em vida uma obra 

sobre sua teoria. 
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Mead influenciou sobremaneira as idéias de Herbert Blumer, que nomeou o referencial 

utilizando a expressão interacionismo simbólico, em 1937, tendo por base a obra de seu 

mentor. 

Sob a ótica do interacionismo há um destaque quanto à importância do indivíduo 

como intérprete do mundo que o cerca, priorizando os pontos de vista desse indivíduo, 

buscando com isso compreender os significados postos em prática, por esse sujeito, para 

construir seu mundo social. Nesse sentido, o pesquisador vê o mundo através dos olhos do 

pesquisado, a fim de captar de forma mais adequada a realidade que o cerca 

(GOLDENBERG, 2005). 

O interacionismo tem três premissas básicas, que sustentam a reflexão de quem se 

utiliza do mesmo, para olhar os dados em pesquisa: 

 

O ser humano age em relação às coisas com base nos significados que elas 
têm para ele. O significado destas coisas é derivado, ou seja, surge da 

interação social que se estabelece com outras pessoas. Estes significados 

são manipulados e modificados através de um processo interpretativo usado 
pelo sujeito ao tratar as coisas e situações que ele se encontra. 

(BLUMMER, 1969, p. 2).  

  

  

 Ao desdobrar para a enfermagem estas premissas nas questões próprias desta pesquisa, 

pode-se afirmar que: 

 os enfermeiros agem em relação à implantação e implementação da SAE com vistas 

ao gerenciamento da qualidade do cuidado profissional, com base no significado que 

isto tem para cada um deles; 

 

 o significado da implantação e implementação da SAE com vistas ao gerenciamento 

da qualidade do cuidado profissional, surge da interação social que se estabelece 

entre o enfermeiro e seus pares, bem como enfermeiro e paciente, e ainda entre 

enfermeiros e equipe, além dos demais profissionais do corpo de saúde; 
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 os enfermeiros podem ressignificar a implantação e implementação da SAE com 

vistas ao gerenciamento da qualidade do cuidado profissional, por meio de sua 

capacidade de interpretação das coisas e situações vivenciadas no contexto em 

questão. 

 Isto porque o interacionismo simbólico coloca os agentes sociais como intérpretes do 

mundo que os rodeia, priorizando seus pontos de vista, buscando levantar as significações, 

que são definidas na prática, para a construção do mundo social desses agentes. Esse 

levantamento representa o objetivo principal do referencial em questão (VALADARES, 

2006). 

 Para Santos e Nóbrega (2004) o interacionismo possibilita uma compreensão ampla de 

um fenômeno, revelando e apontando o significado, decorrente ou resultante da interação que 

o enfermeiro faz com os elementos envolvidos no processo assistencial, dentro de um 

contexto específico. Procurando compreender se esses elementos são significativos, na 

interação que se estabelece na cena social e como o processo interpretativo é utilizado frente 

aos objetos mais significativos de sua prática. 

Os principais conceitos que constituem o cerne do Interacionismo Simbólico são 

apresentados a seguir. 

 SÍMBOLOS 

 Os símbolos constituem o conceito central do Interacionismo Simbólico, tendo em 

vista que a interação é mediada pelos mesmos. Eles representam alguma coisa que pode ser 

objeto, ação ou palavra; e servem ao pensamento, à comunicação e à representação.  As coisas 

só são simbólicas quando possuem um significado, ou seja, uma representação ou 

intencionalidade (DUPAS et al, 1997). 

 Como os símbolos são formados a partir da interação oriunda do convívio social, é à 

partir da interação que os símbolos podem ter diferentes significados – fato que nos permite a 

compreensão de que o significado da implantação e implementação da SAE é encarado por 

diferentes enfermeiros, ainda que inseridos numa mesma cena social, tendo por base que a 

experiência de interação de cada um deles com o símbolo e a interação mútua entre os pares é 

diferenciada. 
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 INTERAÇÃO 

O conceito de interação é sem dúvida muito importante a compreensão do estudo. 

Segundo Bersusa & Riccio (2003) a interação é a essência da vida social. É à partir do 

relacionamento entre os indivíduos que as relações de reciprocidade se desenvolvem num 

entrelaçar de atos, idéias e sentimentos que causam modificações no comportamento das 

pessoas ou mesmo de toda a sociedade. 

Para Valadares (2006, p. 43): 

[...] a interação não é apenas o que acontece entre as pessoas, haja vista que 

também é representada por aquilo que acontece dentro das pessoas. Embora 
as situações possam ser definidas e influenciadas por aqueles com quem 

interagimos, ela é também resultado de nossa própria interação, isto é, 

considerando uma consciência auto-reflexiva.  

 

 SER HUMANO 

 Mead (1973) afirma que o ser humano é considerado como o único organismo que faz 

parte da natureza, capaz de compreender e ajustar-se à natureza com base em sua 

compreensão de mundo. Ou seja, a singularidade do ser humano reside em sua capacidade 

interpretativa frente aos símbolos que se apresentam para ele, podendo o mesmo modificar a 

natureza desses símbolos e daí interpretá-los de forma diferenciada. 

 

 SELF 

 Para Mead (1973) o ser humano age em relação a si mesmo e aos outros, de tal forma 

que o seu self é formado com base nas relações que se estabelecem como fruto das 

experiências sociais. Conforme Dupas et al (1997), o self é um processo social analítico e 

individual que envolve dois momentos distintos, porém complementares o eu e o mim, Sendo 

o eu uma reação do indivíduo às atitudes dos outros, repleta de espontaneidade e 

impulsividade. Já o mim é o self social, constituído de uma série de atitudes organizadas, 

adotadas pelo indivíduo, enquanto ser consciente do seu papel na sociedade. 
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 Assim, o eu traz as reações que o indivíduo gostaria de ter frente às situações, e o mim 

traz as reações socialmente aceitas diante dessa mesma situação. 

 

 MENTE 

 É através da mente que o indivíduo, com base na interação, atribui significados aos 

fenômenos. Para Charon (1989) a mente é uma ação interativa simbólica dirigida ao self, com 

vistas a comunicação com o mesmo através da manipulação dos símbolos. A ação humana é 

compreendida como uma resposta a essa interpretação/significação dos objetos. 

 De acordo com Gomes (2005, 69), “[...] através do aparato fisiológico que a gênese da 

mente se torna possível por meio dos processos sociais de experiências e comportamentos, 

dentro de uma matriz de relações sociais e interações. É a sociedade-interação social que, 

usando os cérebros, forma a mente.” 

 

 SOCIEDADE 

 O homem é um ser social que no constituir da sociedade estabelece interações tão 

marcantes, que é impossível uma dissociação da idéia de homem da idéia de sociedade. Daí a 

sociedade representa o contexto onde o self encontra seu lugar. 

 Blumer (1969) acredita que a sociedade humana consiste numa reunião de pessoas em 

processos de ação que irão compor a vida em sociedade. Para que as ações aconteçam, numa 

cena social, há que se ter interação, desta forma a sociedade pode ser compreendida como 

uma grupo de indivíduos em constante processo interativo.  

 

 AÇÃO 

 Para Blumer (1969), a ação individual é uma construção processual, desenvolvida pelo 

indivíduo através de sua percepção e da interpretação de características próprias das 



 24 

vivenciadas de seu cotidiano; e a ação grupal ou coletiva é o alinhamento de ações individuais 

oriundas das interpretações que os indivíduos têm frente às ações dos outros.  

 Assim, o Interacionismo Simbólico é o referencial teórico utilizado nesse estudo, 

tendo em vista que enfoca a maneira pela qual as pessoas dão sentido às interações sociais e 

às interpretações que atribuem aos símbolos sociais. Não se trata portanto, de um julgamento 

acerca do objeto de pesquisa, e sim da interpretação dos fenômenos a fim de compreender 

melhor uma dada realidade. 

 A Figura 1 traz uma representação esquemática do processo interativo do 

enfermeiro frente à SAE: 

 

                            ENFERMEIRO                                        CLIENTE 

  

 

                 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO À LUZ DO INTERACIONISMO  

SIMBÓLICO DOS PRECEITOS DA PESQUISA 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 O enfermeiro em sua cena social age e reage ao cliente, tendo por base o novo símbolo 

significante, a SAE, e o símbolo qualidade. Ainda que se compreenda que a qualidade tem 

muitos significados, esta é perseguida pelos enfermeiros que estabelecem relações interativas, 

a fim de oferecer um cuidado de qualidade através da SAE. Como esse cuidado é interativo, a 

compreensão do significado atribuído à implantação e implementação da SAE só tem sentido 

no próprio ato de cuidar. E esse significado pode ser modificado durante todo o tempo, tendo 

em vista o dinamismo da ação de cuidar. 

 

INTERAÇÃO 

QUALIDADE 

DO CUIDADO 

CUIDADO 
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 Para Backes et al (2006) o cuidado de manifestação por meio de trocas, 

compartilhamentos e reciprocidade, sendo um produto de múltiplas interações, que emergem 

como força propulsora e dinamizadora das ações de enfermagem. O cuidado orienta e 

determina, sendo compreendido como um ser relacional que tem atitudes de cuidado que 

fazem parte da existência humana. 

 

Para Lopes e Jorge (2005) o Interacionismo Simbólico é um referencial teórico que 

tem sido utilizado com muito êxito na enfermagem, pois se trata de uma teoria em que o 

significado é o conceito central, e as ações tanto individuais e como coletivas são construídas 

a partir da interação entre as pessoas, sendo que essas ações são dependentes do contexto 

social no qual estão inseridos. 

 

 Este é o referencial teórico que possibilita ao pesquisador focalizar sua análise no 

significado simbólico, a fim de entender o comportamento dos sujeitos como se ele estivesse 

no lugar dele, ou seja, entender o mundo a partir da perspectiva do sujeito (SANTOS; 

NÓBREGA, 2002). 

Diversos autores já se utilizaram desse referencial teórico, no que tange aos aspectos 

interativos da ação humana na enfermagem, dentre os quais destacamos pesquisas que nos 

auxiliaram na compreensão do referencial, tais como: Bettinelli (2001); Trezza (2002); 

Alcântara (2005); Gomes (2005); Valadares (2006); Dantas (2005, 2008); Pezzi (2008); Lima 

(2008). 

 Para Mead, os estudos sociológicos por meio desse referencial devem analisar os 

processos pelos quais os agentes determinam suas condutas, baseados em suas próprias 

interpretações do mundo que os rodeiam (COULON, 1995). 

  

Coulon (1995) afirma que o referencial implica que o observador se proponha a 

compreender e analisar significados sociais a fim de adotar uma postura metodológica que 

fundamente esta análise. 

Neste sentido, foi a partir da compreensão da percepção que os enfermeiros atribuíram 

à implantação e implementação da SAE com vistas a qualidade do cuidado profissional, em 

um cenário de assistência de enfermagem sistematizada. Assim, delineamos a teoria 
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substantiva deste estudo, que foi posteriormente validada pelos pares, construindo então a 

teoria formal ou matrix teórica.  

 

 2.2 TIPOLOGIA DO ESTUDO  

 A metodologia da pesquisa visa conhecer caminhos do processo científico, por meio da 

problematização e questionamento de uma realidade, considerando que em qualquer 

circunstância, podemos sempre questionar a realidade, tendo em vista que a mesma nunca se 

esgota (DEMO, 1995). 

 Nesse momento será apresentada a abordagem metodológica utilizada nessa pesquisa e 

para isso, se faz necessário compreender que uma pesquisa é toda atividade voltada para a 

solução de problemas, como sendo uma atividade que nos permite, no âmbito da ciência, 

elaborar um conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que permita a compreensão 

desta realidade e orientando nossas ações (PÁDUA, 2004).   

 Para atender aos objetivos do estudo em questão foi desenvolvida uma pesquisa 

interpretativa, tendo em vista que nesse tipo de trabalho o ponto de partida é um fenômeno de 

interesse, que não só será observado e descrito, como também sua natureza complexa e seus 

fatores relacionados, serão investigados (POLIT et al., 2004). 

 Para as autoras as pesquisas interpretativas têm a finalidade de observar, descrever e 

documentar fenômenos relacionados com a enfermagem, buscando por meio da abordagem 

qualitativa um aprofundamento para descrever dimensões, variações, importância e 

significado dos mesmos. 

 A pesquisa qualitativa é apropriada para abordar as questões pertinentes a esse estudo 

porque responde às questões particulares, que na perspectiva das ciências sociais, permite 

desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos sobre determinados grupos; propicia novas 

abordagens, revisão e criação de novos conceitos, sendo utilizada também para elaboração de 

novas hipóteses, bem como na construção de indicadores qualitativos, variáveis e tipologias 

(MINAYO, 2007). 
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 Ainda sobre essa abordagem, Dupas et a. (1997) afirmam que a pesquisa qualitativa 

permite a investigação de problemas da prática de enfermagem, servindo aos estudos que 

buscam a compreensão das experiências vividas pelo ser humano em seu ambiente natural. 

 

2.3 A METODOLOGIA PARA COLETA DOS DADOS 

 Quanto ao referencial metodológico, foi utilizada a Teoria Fundamentada em Dados 

(TFD) do inglês Grounded Theory. A expressão teve origem pelas mãos de Barney Glasser e 

Anselm Strauss, dois sociólogos americanos que se debruçaram sobre a possibilidade de 

refletir sobre o significado dentro de um contexto social. Suas idéias foram muito influenciadas 

por textos interacionistas e pragmáticos de autores como George Mead, Jonh Dewey e Herbert 

Blumer (STRAUSS ; CORBIN, 2008). 

 Pela influência histórica desses autores, compreende-se a relação que se estabelece 

entre o Interacionismo Simbólico e a TFD, dadas as raízes do método originadas nos 

pressupostos do referencial teórico – referencial este cujo objetivo é captar aspectos 

intersubjetivos das experiências sociais do ser humano (ARENAS, 2003). 

A teoria tem enfoque no estudo dos processos e estruturas sociais. Os estudos estão 

centrados na maioria das vezes no desenvolvimento e na evolução de uma experiência social, 

buscando fornecer explicações abrangentes sobre os fenômenos
4
, fundamentadas na realidade 

(POLIT; HUNGLER, 2000). 

Os princípios metodológicos da teoria fundamentada bebem de duas fontes: no 

pragmatismo americano e na filosofia fenomenológica – do primeiro os investigadores 

absorveram a necessidade de fundamentar a teoria na realidade; e da segunda a teoria conserva 

o princípio de exclusão de noções preexistentes relativas a um fenômeno, para deixar que ele 

fale por si (STRAUSS, 1990).  

 Para Cassiani et al (1996) a  Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) é um método de 

campo que tem por objetivo gerar construtos teóricos que explicam uma determinada ação ou 

processos dentro da cena social, não buscando rechaçar ou provar, mas sim acrescentar novas 

perspectivas para a compreensão de um dado fenômeno.   

                                                
4 Fenômenos são idéias centrais nos dados representadas como conceitos. 
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 Segundo Strauss e Corbin (2002) a Teoria Fundamentada em Dados refere-se a uma 

teoria derivada de dados compilados de forma sistemática e analisados por meio de um 

processo de investigação. Sendo assim, o método da comparação constante é utilizado na 

coleta de dados. Nesse processo, a comparação de incidente com incidente, incidente com 

categoria, categoria com categoria e até comportamentos, buscando semelhanças e diferenças, 

são pontos essenciais para geração de uma teoria.  

 Como as teorias fundamentadas surgem de dados sistematicamente coletados e 

analisados, há uma aproximação maior com a realidade, tendo em vista que os pesquisadores 

nesse método devem abandonar teorias preconcebidas e mergulhar nos dados, tais como eles se 

apresentam, mantendo a imparcialidade diante dos achados.  

 A metodologia proposta para a TFD aponta algumas características particulares que 

foram apresentadas por Strauss e Corbin (1994) e adaptadas no Quadro 1, que pode ser 

visualizado a seguir: 

 

QUADRO 1 – CARACTERÍSTICAS DA TEORIA FUNDAMENTADA EM DADOS 

Na TFD o passo inicial do processo de pesquisa não é a revisão de literatura. Os dados obtidos 

direcionam o pesquisador na obtenção de mais informações junto à literatura. 

O processo de análise dos dados ocorre em paralelo com a coleta. 

O método é circular e por isso permite ao pesquisador mudar o foco de atenção e buscar outras 

direções, revelada pelos dados que vão entrando em cena. 

As teorias geradas podem ser formais ou substantivas, sendo o conhecimento construído a partir da 

interação social, de informações e compreensão da atividade e das ações humanas. 

Os dados são coletados e analisados constantemente. 

Trabalha-se com o conceito de amostragem teórica que se refere à possibilidade do pesquisador 

buscar seus dados em locais ou através do depoimentos de pessoas que indicam deter conhecimento 

acerca da realidade a ser estudada.  

Construção de memos ou memorandos, referentes à formulação da teoria.  

O uso da literatura é limitado antes e durante a análise, para evitar sua influência excessiva na 

percepção do pesquisador. 

 

 Para aplicação do método à prática se faz necessária a realização de entrevistas que 

subsidiam a obtenção dos dados fundamentais para a construção da teoria. Nesse sentido as 

entrevistas constituem o método de coleta de dados em que um entrevistador faz 

questionamentos verbais ao sujeito da pesquisa, através de perguntas abertas ou fechadas 

(WOOD; HABER, 2001). 
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 Cassiani et al (1996) afirmam que na coleta de dados na Teoria Fundamentada nos 

Dados, recomenda-se o emprego de entrevistas, pois elas permitem uma maior flexibilidade 

para esclarecimento de pontos essenciais na compreensão da realidade. 

 Para Turato (2008) as entrevistas podem ser classificadas como: dirigidas, semi-

dirigidas ou não dirigidas. As entrevistas semi-dirigidas ou também conhecidas como semi-

estruturadas são as ideais a serem utilizadas em pesquisas qualitativas, pois permitem a 

introdução de um tópico com o direcionamento para discussão de questões específicas. 

 Para a obtenção das informações necessárias na entrevista, o pesquisador deve lançar 

mão de um instrumento denominado roteiro de entrevista, que nesse caso contempla perguntas 

abertas, gerando a possibilidade de aprofundamento do sujeito durante o procedimento de 

entrevista. As perguntas abertas permitem aos participantes responder os questionamentos com 

suas palavras, ponto fundamental para a análise a ser realizada através da TFD. 

 Além da análise das entrevistas o estudo pode contar também com a análise documental 

como uma auxiliar na compreensão da realidade vivenciada pelos enfermeiros, possibilitando a 

ampliação das informações obtidas das entrevistas.  

2.4 ELEGENDO OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 A amostra de sujeitos que compôs esse estudo foi de nove enfermeiros que 

participaram do processo de implantação e implementação da sistematização da assistência 

por meio do processo de enfermagem na unidade. Os mesmos se prontificaram a participar 

do estudo, em consonância com os critérios éticos postulados na Resolução nº 196/96 do 

CNS do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a pesquisa envolvendo seres humanos.  O 

estudo, cadastrado no CONEP, recebeu aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto Nacional do Câncer em 1º de setembro de 2008, sob Protocolo nº 069/2008. Este 

documento e todos os outros referentes à aprovação encontram-se nos anexos dessa tese. 

 Foram considerados sujeitos em potencial todos os enfermeiros dos diferentes 

setores que já tivessem recebido algum paciente cadastrado no projeto-piloto da unidade. 

Sendo assim, até a data em que o estudo chegou ao ponto de saturação dos dados, nenhuma 

entrevista foi realizada com enfermeiros do centro cirúrgico, que foi o único setor que 

ainda não havia recebido pacientes do projeto até o referido momento.  



 30 

Destaca-se ainda que a eleição de enfermeiros de diferentes cenários, dentro de uma 

unidade especializada, se deu por conta da necessidade de compreensão da implantação e 

implementação como elementos processuais e não estanques, na prática de enfermagem. 

Assim, ainda que as realidades sejam distintas nos diferentes setores de atuação da 

enfermagem dentro do INCA II, constituindo assim a rede de cuidados da unidade, o foco 

da atenção desse estudo está no significado atribuído às experiências das enfermeiras 

acerca da sistematização da assistência de enfermagem no gerenciamento da qualidade do 

cuidado profissional.  

Desta forma, o entendimento de que o cuidado é integrativo e relacional prevê uma 

visão global de toda assistência prestada na unidade em seu contexto, considerando as 

diferentes possibilidades de cuidados, nos diversos setores onde os pacientes são assistidos. 

Em sendo processual, o trabalho sistemático é contínuo, daí a necessidade de uma análise 

mais ampla do ponto de vista organizacional, para um olhar acerca do gerenciamento da 

qualidade do cuidado profissional.  

 Para iniciar os procedimentos para coleta dos dados, os potenciais sujeitos da 

pesquisa foram individualmente convocados, em horário pré-estabelecido, para que fossem 

informados quanto aos objetivos da pesquisa, preservação de anonimato e a garantia de 

participação livre na pesquisa; foram ainda informados de que poderiam se desvincular da 

pesquisa em qualquer momento do processo, sem ônus para os mesmos. Os sujeitos que 

estavam de acordo com os termos da pesquisa foram convidados a formalizar o aceite por 

meio de assinatura no termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).  Cabe ressaltar 

ainda que os sujeitos do estudo estiveram livres de quaisquer riscos que envolvessem sua 

integridade física, tendo em vista que o estudo não tem caráter experimental, tratando-se 

apenas da descrição e análise das entrevistas dos mesmos. 

 Para manutenção do anonimato, os sujeitos foram identificados por pseudônimos 

correspondentes a nomes de flores escolhidos aleatoriamente: rosa, cravo, crisântemo, 

gérbera, lírio, margarida, orquídea, papoula e violeta. 

 Vale considerar que o método eleito para o estudo, previa a interrupção da coleta de 

dados no momento da saturação dos mesmos, tendo em vista que a análise ocorreu em 

paralelo com a coleta de dados, o que ocorreu na décima entrevista; sendo que em uma das 

entrevistas as respostas do sujeito da investigação não estavam em consonância com as 

questões da pesquisa, tendo a mesma sido excluída do processo de análise/codificação. 
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2.5 DESCREVENDO A COLETA DE DADOS 

 A coleta de dados e análise dos mesmos teve início em setembro de 2008, até a 

saturação dos dados, quando também foi iniciada a codificação aberta. 

 Por meio de entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos, além da leitura dos 

prontuários e de documentos que pudessem contribuir para a posterior codificação dos dados é 

que foi realizada a coleta dos dados desta pesquisa.  

 É preciso ressaltar que a leitura dos prontuários e de documentos da instituição foi uma 

etapa necessária para o entendimento e a reflexão sobre os novos processos de trabalho 

instituídos no INCA II. O prontuário do paciente é um instrumento que possibilita a 

comunicação inter-equipes, onde são registrados os processos de trabalho das diferentes 

categorias que assistem os pacientes. Sem dúvida, a leitura desses instrumentos foi 

fundamental no processo de coleta e análise dos dados coletados. Considera-se aqui que 

somente os formulários pertinentes à rotina de trabalho da equipe de enfermagem foram 

analisados, buscando entender as mudanças ocorridas com a implantação e implementação da 

SAE, no que se refere ao registro de enfermagem, bem como aos processos de trabalho 

propriamente ditos. 

 O procedimento de entrevista foi realizado individualmente em uma sala no 

ambulatório da Unidade II, cedida pela chefia do referido serviço, em diferentes datas 

considerando as escalas de plantão. Cabe destacar que foi essencial a opinião dos enfermeiros 

de diferentes setores pertencentes à Unidade II, tendo em vista que a trajetória dos prontuários 

do projeto-piloto é diversificada, cujo seu início se dá necessariamente na unidade 

ambulatorial, quando o cliente comparece à consulta de enfermagem e seu seguimento em 

alguma unidade de internação. Esta última depende estritamente da demanda dos pacientes no 

referido serviço, podendo variar entre: as enfermarias, o centro cirúrgico, ou até mesmo o 

centro de terapia intensiva.  

 Assim, foram entrevistados enfermeiros de diferentes setores e plantões a fim de 

conhecer o maior número possível de impressões desses sujeitos, considerando as experiências 

vivenciadas por cada um deles, em seus diferentes setores de atuação, plantões e turnos de 

trabalho. As entrevistas foram gravadas por meio de aparelho digital, em local e hora definidos 
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entre o sujeito e o pesquisador. O roteiro de entrevista com as perguntas abertas e formulário 

de consentimento livre e esclarecido encontram-se nos apêndice A e B, respectivamente.  

 Após o término de cada entrevista, eram redigidos memorandos com as impressões e 

reflexões obtidas durante as falas dos entrevistados. Posteriormente, cada entrevista foi 

transcrita e a partir desse momento iniciou-se o processo de codificação dos dados, em 

consonância com os preceitos da TFD. 

 

2.6 ANALISANDO OS DADOS 

 Após a realização de cada entrevista, e transcrição das mesmas, a TFD prevê início do 

procedimento de codificação e análise constante dos dados, ou seja, o processo de análise 

ocorre em paralelo ao processo de tratamento dos dados e não ao término dessa atividade como 

em outros métodos.  

 Polit et al. (2004) definem a codificação como um processo utilizado para reorganizar, 

relacionar e conceitualizar os dados em padrões ou conceitos. Essa atividade se divide em três 

níveis: a codificação aberta, a axial e a seletiva. Nesse estudo a representação desses níveis e as 

respectivas atividades de pesquisa são apresentados na Figura 2: 

Nível 1 

                                                                                      Microanálise 

           Entrevista   Transcrição em Dados Brutos    Códigos Preliminares  Códigos              

                                                                                                                                      Conceituais 

                                                                                           Gerundiando linha a linha 

                                                                                                          Agrupamento por Semelhança 

Nível 2 

   Códigos Conceituais Categorias e Subcategorias Interconexão de Categorias/Subcategorias 

                               Atribuindo Conceitos                                                          

                                                Agrupamento de Códigos                Modelo Paradigmático 

 

Nível 3                                           

  Fenômeno Central  Matrix Teórica      

  

FIGURA 2: DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CODIFICAÇÃO 

Fonte: Elaboração própria 

Memos 

 Sensibilidade 

+ Objetividade 



 33 

Durante todo o processo de codificação, o pesquisador trabalha com base em três 

aspectos fundamentais da metodologia em questão: o processo de indução, que se refere às 

ações que levam à descoberta de uma hipótese ainda que provisória e condicional; o processo 

de dedução, que consiste em apreender as implicações que provêem das hipóteses com o 

vistas à verificação; e o processo de verificação, que implica na descoberta da qualificação 

total ou parcial de uma hipótese ou sua negação (STRAUSS, 1987), conforme aponta a Figura 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA METODOLOGIA 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Na codificação cada ideia do pesquisador deve ser registrada sob a forma de 

memorandos
5
 que devem ser datados e referenciados segundo o documento do qual partiu a 

abstração (CASSIANI et al, 1996). Os memorandos constituem um caderno de ideias que vai 

se tornando cada vez mais complexo, à medida que a pesquisa avança. 

 Memorandos podem tomar a forma de notas teóricas, metodológicas ou observacionais 

– as primeiras referem-se às interpretações e inferências do próprio pesquisador; as notas 

metodológicas referem-se aos procedimentos e estratégias metodológicas, problemas 

encontrados na análise dos dados e as formas de resolução; as útimas descrevem eventos 

                                                
5 Memorandos ou memos são registros dos pesquisadores de análises, reflexões, pensamentos, novas questões, 

interpretações e direcionamento para a coleta adicional dos dados (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

 

 

 

Indução 

Dedução 

verificação 

hipótese 
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experimentais através da observação e da escuta, com a menor interpretação possível 

(STRAUSS; CORBIN, 2002). 

 Além dos memorandos, também são utilizados diagramas que são valiosas ferramentas 

integradoras, que representam de forma muito abstrata os dados da pesquisa. Eles buscam 

demonstrar através de uma representação gráfica, os conceitos e suas conexões intrínsecas aos 

dados que emergiram durante o processo analítico (STRAUSS; CORBIN, 2002). 

 

2.6.1 Codificação Aberta 

 A codificação aberta pode ser definida como: “[...] um processo analítico por meio do 

qual os conceitos são identificados, suas propriedades e suas dimensões são descobertas nos 

dados.” (STRAUSS; CORBIN, 2008).  

 Na codificação aberta os dados brutos são convertidos em códigos preliminares. Esse 

processo exige do pesquisador tempo e disponibilidade para a reflexão acerca dos códigos que 

emergem das entrevistas. Ele tem início com a conclusão de cada uma das entrevistas e não ao 

término de todas.  

 Conforme Alcântara (2005), o processo de coleta dos depoimentos ocorre 

concomitante ao processo de análise dos dados, o que caracteriza o movimento circular e a 

comparação constante próprias do método. Assim, à medida que os dados são coletados, são 

submetidos à análise concomitante, o que constitui o procedimento de comparação constante. 

Tal procedimento é realizado com vistas à saturação teórica e quando esse momento é 

alcançado, ou seja, quando nenhuma outra informação acrescentar ou modificar as já 

existentes, tem início uma análise mais profunda e sistemática de todos os dados dos 

amostrais obtidos. 

 Assim, por ser um processo circular, com a análise ao final de cada entrevista, em 

busca do momento de saturação dos dados, há uma impossibilidade de determinar 

previamente um quantitativo de sujeitos envolvidos com a pesquisa.  

 O processo de codificação aberta tem seu início com a leitura minuciosa, linha por 

linha (microanálise) do produto das entrevistas a fim de recortar unidades de análise e 
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nomeá-las com uma palavra ou sentença que represente o significado dessa palavra para o 

leitor (CASSIANI et al, 1996). 

 Ainda que seja um processo exaustivo e que consome muito tempo dos 

pesquisadores, esse tipo de análise permite um mergulho profundo nos dados da pesquisa 

gerando com mais facilidade os códigos que vão alicerçar toda a construção do modelo 

teórico.  

 Considera-se que essa atividade exige objetividade e sensibilidade teórica do autor, 

tendo em vista que a atribuição de significados aos dados, com a separação das 

informações relevantes à pesquisa, é uma tarefa que trará repercussões ao longo de toda a 

análise dos dados. A seguir, a Figura 4 apresenta uma representação gráfica desse processo 

construída por Lima (2008) em sua tese: 
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FIGURA 4: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PROCESSO DE CODIFICAÇÃO 

Fonte: Lima (2008, p. 86)  
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2.6.2 Codificação Axial 

 No processo seguinte, de codificação axial, as categorias serão reconectadas as 

subcategorias que emergiram dos dados, buscando formar um esquema teórico (STRAUSS; 

CORBIN, 2002). Nesse momento os códigos preliminares são comparados até emergirem 

dois tipos distintos de categorias
6
 e subcategorias

7
, aquelas que o pesquisador construiu e as 

aquelas que são fruto da linguagem da pesquisa. Nesse agrupamento de categorias, a 

descoberta do principal processo que traduzirá o fenômeno central da teoria, começará a 

ganhar forma. 

 Durante o processo de codificação axial faz-se necessário que o pesquisador busque 

compreender porque, onde, quando e qual a conexão que existe entre os resultados 

encontrados. 

 O processo de associação entre as categorias muitas vezes pode representar uma 

atividade complexa, pois as correlações entre os fatos e evidências por vezes não é tão clara 

e, nesse sentido, se faz útil o uso de algum tipo de esquema que possa auxiliar nesse 

momento da análise, o chamado paradigma.  

 Para Strauss e Corbin (2008) o paradigma é uma perspectiva assumida em relação 

aos dados, representando um outro ponto de vista analítico, que auxilia no processo de 

reunião e ordenação dos dados com fim de integrar estrutura e processo. 

 O paradigma é composto por alguns elementos fundamentais, que para melhor 

compreensão são apresentados abaixo (STRAUSS; CORBIN, 2002):  

 Condições causais: são conjuntos de fatos ou acontecimentos que criam 

situações, questões e problemas pertencentes a um fenômeno, e que 

demosntram o porque, onde, quando e como determinados comportamentos 

ou respostas acontecem;  

 Contexto: conjunto de condições reunidas para produzir uma situação 

específica;  

                                                
6 Categorias são conceitos derivados dos dados, que representam os fenômenos (STRAUSS; CORBIN, 2008). 
7 Subcategorias são conceitos que pertencem à categoria, dando esclarecimentos e especificações adicionais 

(Ibid.). 
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 Condições intervenientes: são constituídas pelo tempo, espaço, cultura, 

situação econômica e tecnológica, história, biografia pessoal, dentre outros; 

 Estratégias de ação/interação: respostas estratégicas ou rotineiras dadas pelos 

indivíduos ou grupos acerca dos temas, problemas e acontecimentos que 

emergem sob essas condições; 

 Consequências: são os resultados das ações e interações. 

 Fenômeno: é a idéia ou acontecimento central aos quais as ações e interações 

estão relacionadas. 

 

 Para os autores, antes de iniciar a análise do paradigma é necessário: identificar 

múltiplas categorias durante a codificação aberta que podem pertencer a um fenômeno, as 

condições, as ações/interações ou as consequencias; o pesquisador busca no processo de 

codificação conseguir explicações e compreender a natureza dos fenômenos e os tipos de 

relações que eles denotam; lembrar que não se trata de uma relação de causa e efeito, é algo 

muito mais complexo (STRAUSS; CORBIN, 2002). 

 

2.6.3 Codificação Seletiva 

 Na última etapa do processo ocorre a codificação seletiva, quando acontece a 

integração das categorias ao referencial teórico eleito, para a emersão do fenômeno central 

ao redor do qual todas as categorias giram (CASSIANI et al, 1996).  

 A codificação seletiva é o processo de integrar e refinar as categorias encontradas 

nas etapas de codificação aberta e seletiva em busca de um modelo teórico (STRAUSS e 

CORBIN, 2002). 

 Para Polit & Hungler (2000, p. 123) uma teoria “[...] é uma generalização abstrata 

que explica de forma sistemática a relação entre os fenômenos”. 

 Sobre as teorias que emergem através do referencial teórico da TFD, Strauss & Corbin 

(1994) pontuam que a teoria elaborada com base nos dados oriundos da investigação é 

encarada como uma teoria substantiva ou relevante. Para Glaser (2005) a teoria substantiva 

emerge do estudo de um fenômeno num contexto particular. Ela deve trazer uma 
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representação fiel da realidade da pesquisa, devendo apresentar sentido, tanto para os sujeitos 

da pesquisa, quanto para os pesquisadores da área.  

 Caso uma teoria seja consideravelmente abstrata, com interpretações tão amplas que 

sustente uma generalização a ponto de torná-la aplicável em outros contextos, então essa 

teoria é denominada formal (STRAUSS; CORBIN, 1994). 

 Para compreensão de onde as teorias estão situadas dentro do conhecimento de 

enfermagem, são apresentados os níveis de estruturação do mesmo, de acordo com Tomey e 

Alligood (2003, p. 6-7):  

 Metaparadigma: nível de conhecimento mais abstrato de todos, que descreve os 

principais conceitos que fazem referência a um tema principal, bem como a finalidade 

de uma disciplina. Há um consenso de que o metaparadigma da enfermagem trata de 

conceitos centrais acerca da pessoa, comunidade, saúde e enfermagem; 

 Filosofia: nível de conhecimento que trabalha as definições específicas do meta 

paradigma. O trabalho de Florence Nightingale é um exemplo de filosofia; 

 Modelos conceituais: oferecem um ponto de vista ou perspectiva que amplia o 

enfoque sistemático dos fenômenos, guardando características próprias. Johnson 

centrada no comportamento; King na interação; e Roy na adaptação são exemplos; 

 Grandes Teorias: quase tão amplas quanto os modelos conceituais, das quais se 

derivam, porém sugerem verdades demonstráveis. É o caso da teoria de Roy sobre a 

pessoa como um sistema de adaptação derivada do Modelo de Adptação de Roy; 

 Teorias: representam um grupo de conceitos relacionados que propõem ações 

que guiam a prática. Elas não necessariamente derivam somente da enfermagem. A 

teoria de Leininger é um exemplo, deriva da antropologia; 

 Teorias de médio porte: centram-se num tema mais concreto que a teoria, 

fixando-se em situações como estado de saúde, o campo da prática e as intervenções 

de enfermagem. 

 Não há consenso na classificação das principais autoras de enfermagem dentro dessas 

subdivisões, tendo em vista que Leopardi (2006, p. 111) apresenta os termos da seguinte 

forma: 
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 Meta-teoria: aquela que está focalizada em questões filosóficas e 

metodológicas relacionadas com a base teórica da enfermagem; sendo um 

modelo abstrato e de difícil testagem; 

 Teoria de grande porte: consiste em marcos conceituais globais sobre a prática 

de enfermagem e as formas de olhar os fenômenos da prática de enfermagem. 

Exemplos: Leininger, Orem, Nightingale e Rogers; 

 Teoria de médio porte: preenchem lacunas entre a teoria de grande alcance e a 

prática de enfermagem, fornecendo elementos para sustentação da mesma. 

Exemplos: Watson, Horta, Orlando e Peplau; 

 Teoria orientada para a prática: são focalizadas nos modos de praticar 

enfermagem, ou seja, de estabelecer o processo assistencial ou gerencial. 

 Por meio do processo de codificação da TFD é possível o alcance de uma teoria 

orientada para a prática (substantiva), delimitada a partir da redução e análise das 

categorias encontradas. Nesse estudo a teoria substantiva extraída dos dados busca  

explicar/relacionar o significado da implantação e implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem no gerenciamento da qualidade do cuidado profissional.  

 Para a consolidação do construto teórico que emerge dos dados, a TFD prevê ainda 

o desenvolvimento da chamada validação. A validação é um critério imprescindível que 

consolida a pesquisa e imprime rigor científico a mesma (BETTINELLI, 2002). Através 

desse procedimento os resultados da pesquisa são revisitados ou numa análise comparativa 

mais robusta, em que o esquema teórico encontrado é comparado com os dados brutos, ou 

num retorno à realidade de pesquisa, com a apresentação dos resultados aos participantes 

da pesquisa e solicitação de suas opiniões (STRAUSS; CORBIN, 2002).  Após o processo 

de validação, emergiu a teoria formal/ matrix teórica. 

 

2.6.4 Descrevendo a Análise de Dados Realizada 

  

Para iniciar o processo de análise das entrevistas, foi realizada a escuta atenta das falas 

dos entrevistados, com a posterior transcrição das mesmas, constituindo os dados brutos da 

pesquisa. Durante a transcrição das entrevistas alguns procedimentos foram adotados, tais 

como: foram pontuadas por reticências as passagens em que os entrevistados ficavam em 

silêncio; os entrevistados foram nomeados por nomes de flores aleatoriamente (independente 
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do gênero feminino ou masculino); após a transcrição o texto foi submetido a uma revisão, no 

qual foram corrigidas inadequações gramaticais ou ortográficas e retirados vícios de 

linguagem, por vezes muito repetitivos, sem que fossem alterados os sentidos das falas. 

 Após esse primeiro momento a pesquisa entrou na primeira fase de codificação desses 

dados brutos em dados preliminares e códigos conceituais – a chamada codificação aberta. 

 Para estruturação dos códigos, foram construídos quadros em que se optou pela 

distribuição vertical do discurso na coluna da esquerda e dos códigos preliminares na coluna 

da direita. Tal esquema pode ser visualizado abaixo, no Quadro 2. Esse procedimento foi 

denominado de 1º momento: 

 

QUADRO 2: Recorte de parte dos dados brutos e códigos preliminares – 1º momento 

DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DO DISCURSO E CODIFICAÇÃO 

CRISÂNTEMO 

DADOS BRUTOS CÓDIGOS PRELIMINARES 

Crisântemo: Bom na minha época de 
faculdade, não se falava em SAE, falava de 

processo de enfermagem. 

Nunca foi falado na minha época de 
sistematização da assistência de 

enfermagem. 

Quando em uma reunião aqui de chefia, a 

Girassol falou sobre isso, que a gente vai 
começar a implementar a SAE, isso me 

chamou a atenção. 

- O que é isso?  

Falando apenas de processo de enfermagem na 
época de faculdade. 

 

Apontando ausência de discurso sobre SAE na 
época. 

 

Tendo a SAE chamado atenção. 

 

Questionando sobre o que é a SAE. 

 Para a construção dos códigos preliminares foi realizada uma microanálise, análise 

linha por linha das entrevistas, com a utilização de verbos no gerúndio, o que se explica pela 

idéia de movimento, que é própria da metodologia utilizada nessa pesquisa. Nesse momento, 

percebi o quão trabalhoso e artesanal era a metodologia proposta na TFD, o que exigiu um 

mergulho profundo nos dados da pesquisa e um investimento grandioso de tempo. 

 No segundo momento da codificação aberta, após a codificação dos dados brutos em 

códigos preliminares, foram construídos novos quadros com os códigos preliminares 

agrupados e os respectivos códigos conceituais de cada entrevistado, conforme mostra o 

Quadro 3: 
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QUADRO 3: Recorte de parte dos códigos preliminares e códigos conceituais - 2º momento 

CODIFICAÇÃO ABERTA DE CRISÂNTEMO 

CÓDIGOS PRELIMINARES CÓDIGOS CONCEITUAIS 

Questionando sobre o que é a SAE. 

Falando apenas de processo de enfermagem na época de 

faculdade. 

Falando sobre a sistematização que se faz dentro do processo 

de enfermagem. 
Tendo dúvidas acerca do processo de enfermagem. 

Não entendendo bem sobre quantas maneiras ou etapas do 

processo. 

Conseguindo entender aos poucos o exame físico. 

Tendo dificuldades para prescrição de enfermagem. 

 

Apreendendo na prática a SAE. 

Conhecendo os diagnósticos de enfermagem com a 

implementação da SAE. 

 

Apontando ausência de discurso sobre SAE na época. 
 

Tendo a SAE chamado atenção. 

Querendo participar 

Começando a fazer grupos de interesse sobre SAE. 

 

Estudando a teoria do processo. 

Conseguindo entender sobre o processo através do estudo. 

Fazendo uma oficina com grupos de interesse. 

Falando sobre a o processo com convidados e profissionais. 

Havendo um curso da SAE. 

Fazendo curso de exame físico. 

 

 

 

Tendo dúvidas conceituais 

 
 

 

 

 

 

 

Aprendendo na prática 

 

 

 

Apontando carências no curso de 
graduação  

 

Despertando interesse pela SAE 

 

 

Buscando conhecimento através da 

capacitação 

 

 

 

 Essa estratégia de subdivisão dos códigos em dois momentos foi adotada para facilitar 

a análise dos códigos e viabilizar o entendimento do desenvolvimento metodológico dessa 

pesquisa.   

 Após essa primeira fase de análise, foi iniciado o processo de codificação axial, em 

que os códigos incidentes e não incidentes foram agrupados por similaridade e diferenças, 

buscando a formulação de componentes, construção de subcategorias e reconexões em 

categorias que serão apresentadas no capítulo de análise dos dados. 
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Revelando o Cenário da Pesquisa 
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CAPÍTULO III 

REVELANDO O CENÁRIO DE PESQUISA 

 

 

3.1 O INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER – UNIDADE II 

 

 Para o desenvolvimento desse estudo foi necessário o reconhecimento do cenário ideal 

para investigação, tendo por base os objetivos da pesquisa.  

 

O campo de pesquisa é o lugar primordial ocupado pelas pessoas e grupos 

que convivem numa dinâmica de interação social, sendo o palco de 
manifestações de intersubjetividade e interações entre pesquisador e grupos 

estudados, propiciando a criação de novos conceitos. (DESLANDES, 

2004, p. 54).  

 

  A eleição do cenário começou com um movimento em busca de unidades de saúde 

que já estivessem em fase de implementação da SAE no Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que 

existe uma demanda por estudo que aborde tal temática, especificamente no Rio de Janeiro, 

observando o atraso que atualmente a cidade se encontra em relação a outras cidades de 

diferentes regiões do país. Desta forma, existe uma necessidade de compreender se os 

enfermeiros percebem algum impacto referente à implantação e implementação da SAE na 

região, tendo em vista que essas impressões podem impactar positiva ou negativamente na 

continuidade dos processos de implantação e implementação da SAE no Rio de Janeiro. 

 Considerou-se que uma investigação desse porte em uma unidade pública, onde a 

mão de obra e os recursos podem ser enxutos, pode apontar caminhos para outras instituições 

que também buscam trabalhar de forma sistemática, mas associam tal prática a um 

investimento de recursos financeiros elevado. 

 Outra condição que foi considerada era a necessidade de trabalhar os dados em uma 

unidade especializada, onde a clientela tende a apresentar fenômenos prevalentes a serem 
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observados pela enfermagem, sendo de natureza complexa, e demandando 

instrumentalização para o cuidado orientado aos problemas específicos de cada paciente.  

 Portanto, para realização desse estudo, foi eleita uma unidade terciária federal: o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) – Unidade II
8
, localizado no município do Rio de 

Janeiro, por representar uma instituição de referência nacional para tratamento especializado 

na área de oncologia. Tal unidade vem trabalhando na implantação e implementação da 

sistematização da assistência por meio do processo de enfermagem e suas metodologias.  

 Antes do início do período de coleta de dados na unidade todos os cuidados éticos 

foram tomados. Para isso foi solicitada a autorização em todas as instâncias da unidade para 

realização do estudo, e diante do aceite a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP/MS) do Instituto Nacional do Câncer. A pesquisa foi aprovada pelo CEP, sob 

o nº de registro 069/2008, na reunião do comitê de ética em pesquisa, com data de aprovação 

de 4 de setembro de 2008. A pesquisa foi ainda cadastrada na página do Sistema Nacional de 

Informação sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (SISNEP), atendendo as 

exigências do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

 Um breve histórico do INCA e dos movimentos que originaram a Unidade II, são 

descritos abaixo com base em informações obtidas no site da própria instituição (INCA, 

2008), bem como por documentos fornecidos por uma enfermeira-chefe da unidade.   

 Historicamente, a trajetória do INCA começa na década de 30, com base numa 

reorientação da política nacional de saúde no país. Nesse período o presidente Getúlio Vargas 

assinou em 13 de janeiro de 1937, o decreto de criação do Centro de Cancerologia no Serviço 

de Assistência Hospitalar do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, sendo suas instalações 

inauguradas em 14 de maio do ano seguinte. Cabe destacar que o primeiro diretor nomeado 

para este centro foi Mário Kroeff, um dos pioneiros da pesquisa e tratamento do câncer no 

Brasil. Em 1944, o Centro de Cancerologia transformou-se no Instituto de Câncer, porém sua 

sede própria e definitiva na Praça Cruz Vermelha só foi inaugurada em 1957, pelo então 

Presidente da República, Juscelino Kubitschek.  

                                                
8 Atualmente o INCA possui cinco unidades distintas para o tratamento do câncer: Unidade I, especializada do 

tratamento de todos os tipos cânceres, excetuando-se aqueles tratados pelas Unidades II e III; Unidade II, 

especializada no tratamento de câncer ginecológico, excetuando-se o câncer de mama; Unidade III, especializada 

no tratamento do câncer de mama; Unidade IV, especializada em cuidados paliativos e o Centro de Transplante 

de Medula Óssea (CEMO) especializado tratamento de doenças no sangue como a anemia aplástica e a leucemia. 
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 Quatro anos mais tarde, em 1961, o instituto passou a ser reconhecido oficialmente 

como Instituto Nacional de Câncer, adquirindo novas competências nos campos: assistencial, 

científico e educacional.  

 Após um desligamento em 1969, do Ministério da Saúde, o INCA é em 1972 

reintegrado ao Ministério da Saúde, passando a ser subordinado diretamente ao Ministro da 

Saúde.  

 Enfim, em 1990, com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, o INCA passou a ser 

incluído especificamente no seu artigo 41, como um órgão referencial para o estabelecimento 

de parâmetros e para a avaliação da prestação de serviços ao SUS.  Nesse período, em 

decorrência da extinção do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica Previdência 

Social (INAMPS), o INCA passou a responder por três serviços que trabalhavam com a 

assistência oncológica: o Hospital de Oncologia; o Hospital Luíza Gomes de Lemos (da 

Associação das Pioneiras Sociais), e o Pro-Onco (da Campanha Nacional de Combate ao 

Câncer). Num segundo momento, os serviços assistenciais que estavam duplicados ou 

triplicados nas três unidades hospitalares, foram fundidos. Assim, o Hospital Luiza Gomes de 

Lemos passou a ser chamado de Hospital do Câncer III, dedicado exclusivamente ao 

tratamento do câncer de mama. E o Hospital de Oncologia passou a ser conhecido como 

Hospital do Câncer II,  dedicado ao tratamento de pacientes com cânceres genitais femininos, 

onde esse estudo está sediado. 

 A unidade II trabalha com um enfoque na paciente com câncer ginecológico – o que 

aponta para a necessidade de cuidados especializados – que variam da baixa à alta 

complexidade.  

 Em termos de logística a unidade conta com três prédios que totalizam 

aproximadamente 3400 m
2
, que sediam 97 leitos, sendo 76 de internação e 21 distribuídos 

entre unidades de recuperação pós-anestésica, pós-operatória, pronto-atendimento, terapia 

intensiva e endoscopia. Quanto à capacidade cirúrgica a unidade conta com 4 salas de 

cirurgia, das quais três estão funcionando atualmente. Quanto à unidade ambulatorial, a 

Unidade II conta com 23 consultórios, sendo que nesse momento apenas 17 estão em 

funcionamento.  
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 Com base nessa estrutura, no decorrer de 2008, a unidade manteve uma média de 

78,61% de taxa de ocupação, tendo recebido 1132 novos pacientes acometidos por câncer 

ginecológico. Até 31 de outubro de 2008, o número de matrículas ativas na unidade era de 

56.547. 

 Para manutenção desses indicadores, a unidade conta com uma estrutura 

organizacional que apontam os diferentes papéis exercidos pelos enfermeiros. Tais estruturas 

podem ser visualizadas a seguir: 

FIGURA 5: ORGANOGRAMA DA DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

 

 Com relação ao ensino, o INCA conta com programa de residência em Enfermagem 

Oncológica desde 1986, que constitui uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, 

destinada a enfermeiros, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por ensino em 

serviço, sob a orientação de profissionais enfermeiros. O curso tem carga horária de 3.840 

horas, que oferece cerca de 25 vagas anuais para enfermeiros de todo Brasil. Conta ainda com 

dois cursos de especialização lato sensu para a enfermagem: Enfermagem  Oncológica e 
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Enfermagem em Pesquisa Clínica em Oncologia. Os cursos têm carga horária mínima de 360 

horas e visam ao aprofundamento dos conhecimentos e habilidades técnicas em áreas 

específicas.  

 Essas atividades de ensino têm contribuindo para a reformulação de políticas e 

condutas de enfermagem, apoiando os esforços para a obtenção da acreditação hospitalar em 

todas as unidades do instituto. 

 A Unidade II vem trabalhando em busca da Acreditação Hospitalar e esse movimento 

impulsionou a equipe de enfermagem na direção da Sistematização da Assistência, sem 

perder de vista a missão da unidade: “Promover atenção especializada em cancerologia 

envolvendo assistência, ensino e pesquisa.” 

 A unidade vem agregando esforços para otimizar o processo de enfermagem através 

de uma metodologia de cinco fases para o trabalho sistemático de enfermagem. Desta forma, 

a Unidade II foi escolhida para sediar a pesquisa, pois dentro da perspectiva do trabalho 

sistemático a mesma apresentava um projeto-piloto em fase de implementação que poderia 

ser capaz de responder as demandas desse estudo. 

 A história da Sistematização da Assistência na unidade perpassa por um movimento 

iniciado pelo grupo executivo da unidade formado por enfermeiros, amparada por sua equipe 

de direção, no sentido de se fazer cumprir à época a Resolução nº 272/2002 do COFEN, hoje 

revogada e substituída pela Resolução 358/2009 do mesmo órgão e oferecer uma assistência 

amparada num modelo sistemático de atenção à saúde. 

 A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) demanda ações exigidas para 

a Acreditação Hospitalar pelo Joint Commission International Accreditation Standards for 

Hospitals – Consórcio Brasileiro de Acreditação, assim a jornada em busca dessa Acreditação 

se funde com elementos do movimento para implantação e implementação da SAE na unidade 

II. A descrição dessa jornada é feita a seguir com base no relato da enfermeira chefe
9
 do 

grupo executivo da Unidade II: 

                                                
9 Claudia Quinto Santos de Souza é enfermeira-chefe da unidade ambulatorial, sendo também a enfermeira de 

referência do Instituto Nacional do Câncer II para esse estudo. Suas contribuições foram fundamentais para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 
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 Na busca por um aprofundamento dos conhecimentos para implantação e 

implementação da SAE, a Divisão de Enfermagem criou em julho de 2006, o Grupo de 

Interesse em Sistematização da Assistência de Enfermagem (GISAE). O grupo era composto 

por sete enfermeiros, que se reuniam sistematicamente na instituição para estudar, discutir, 

entender e, principalmente, para buscar identificar as diferenças que a SAE promove no 

cuidado de enfermagem prestado à clientela específica, dentro do contexto em que se 

configura a oncologia; consideramos essa a primeira etapa no processo de implantação da 

SAE.  

A segunda etapa foi a participação de um enfermeiro representante das unidades de 

internação, terapia intensiva, pronto atendimento, unidade de pacientes externos, central de 

quimioterapia e centro cirúrgico, num curso de exame físico realizado na instituição, no 

primeiro semestre de 2007. Em seguida, a terceira etapa se constitui na elaboração de um 

questionário semi-estruturado composto por seis questões, contemplando a SAE e o perfil do 

profissional, buscando um diagnóstico situacional a fim de direcionar as atividades que seriam 

posteriormente implementadas. A quarta etapa consistiu na participação de 50% dos 

enfermeiros da instituição, no curso de capacitação em SAE que aconteceu no segundo 

semestre de 2007, ministrado por uma docente de uma universidade situada no Estado de São 

Paulo. A etapa seguinte consistiu na formação de um Grupo de Exercício e Raciocínio Clínico 

(GERC) – até o presente momento acontecem em encontros semanais do grupo, que resultam 

em discussões de estudos de casos de pacientes com identificação de diagnósticos de 

enfermagem. Nesse mesmo momento se deu a formação de um grupo executivo, que se 

constitui por enfermeiros clínicos, enfermeiros da educação continuada, e o gerente de 

unidade. Tal grupo tem como atribuições: revisar e elaborar formulários para implantação e 

implementação na unidade, promover treinamentos junto a equipe de enfermagem, e avaliar 

as etapas do projeto de implantação, contextualizando com a equipe e profissionais de outras 

instituições do município do Rio de Janeiro, as informações pertinentes à SAE.  A sexta etapa 

foi a escolha de uma unidade-piloto para implantarmos a assistência de enfermagem, seguindo 

os moldes da SAE com avaliação simultânea por meio de auditoria. Esta última estende-se até 

o momento com a implementação da SAE em pelo menos três prontuários semanalmente. 

 O Instituto vem trilhando um caminho em busca da SAE, não somente na Unidade II, 

mas também em suas cinco unidades (I, II, III, IV e CEMO), buscando trabalhar com a 

metodologia da assistência considerando a especificidade de cada uma delas. 
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 Entretanto, essa é uma tarefa complexa, e ainda não representa o grande desafio do 

INCA. Na verdade, a maior dificuldade apontada pelos enfermeiros consiste na integração 

dessas cinco realidades em torno da assistência a uma única clientela composta por clientes 

com demandas em oncologia. Esse desafio é grande, mas urge, tendo em vista que o instituto 

se prepara para agregar todas as informações de seus pacientes por meio de um sistema de 

informação integrativo. 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreendendo o significado das  

experiências das enfermeiras acerca da  

SAE no gerenciamento da qualidade  

do cuidado profissional  
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CAPÍTULO IV 

COMPREENDENDO O SIGNIFICADO DAS EXPERIÊNCIAS DAS ENFERMEIRAS 

ACERCA DA SAE NO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO CUIDADO 

PROFISSIONAL  

 

4.1 CARACTERIZANDO OS SUJEITOS DA PESQUISA:  

 Dentre as diferentes variáveis analisadas para representação do grupo considerou-se: o 

sexo a atuação em anos na enfermagem, a atuação em anos na instituição, o(s) vínculo(s) 

empregatício(s), o cargo ocupado na instituição, o(s) setor(es) de atuação e a titulação desses 

enfermeiros. 

 A seguir são apresentados graficamente os percentuais obtidos com base nos dados 

relacionados a amostra, considerando as variáveis em questão: 

30%

70%

Masculino Feminino

 

GRÁFICO1: DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR SEXO 

 

 Dos dez enfermeiros entrevistados, 7 eram do sexo feminino, constituindo 70% da 

amostra, e 3 do sexo masculino, englobando 30% do total da amostra. 

 No que tange ao tempo de formação acadêmica, observou-se no Gráfico 2, que a 

distribuição apresenta um quantitativo de 70% dos enfermeiros com tempo de formação 

superior a 11 anos, variando até 25 anos. E 30% dos enfermeiros com tempo de formação 

acadêmica inferior a 10 anos, o que aponta para uma amostra composta de enfermeiros, 

predominantemente formados nos preceitos de uma antiga estrutura acadêmica, que se 

encontra atualmente em constante reordenação. 
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GRÁFICO 2: PERCENTUAIS POR TEMPO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 Quanto ao tempo de serviço na instituição, nota-se que 60% do corpo entrevistado 

trabalha no Instituto Nacional do Câncer a menos de 10 anos, sendo desse total, 40% 

ingressante no quadro funcional a menos de 5 anos, conforme Gráfico 3. Isso demonstra que a 

maioria dos enfermeiros entrevistados tem considerável experiência no cenário em questão: 

0

10

20

30

40

1-5 anos 6-10 anos 11-15 anos 20-25 anos
 

GRÁFICO 3: PERCENTUAIS POR TEMPO DE TRABALHO NO INCA 

 

 Dos enfermeiros entrevistados 20% trabalham apenas no INCA, 50% trabalham em 

mais de um vínculo empregatício e 30% possuem mais dois vínculos empregatícios. Fato que 

aponta para o desgaste da maioria dos enfermeiros frente a rotinas de trabalho intenso em 

diferentes cenários de atuação da prática. 

 Quando questionados sobre seus setores de atuação, 50% trabalhavam no setor de 

clínica em que o projeto piloto teve seu início. Apenas 10% trabalhavam em unidade de 

terapia intensiva, assim como 10% no ambulatório, 10% no quinto andar, e 20% na unidade 

de pronto-atendimento. 

 Quanto à titulação e áreas de conhecimento de formação, todos os enfermeiros têm 

algum título de pós-graduação, sendo que 60% possuem mais de uma pós-graduação lato 

sensu. Somente 20% dos enfermeiros têm ou cursam pós-graduação strictu sensu, no caso, 

mestrado. Dentre as áreas de conhecimento citadas estão: pediatria, administração hospitalar, 
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cuidados intensivos, saúde da mulher, cardiologia, nefrologia, saúde pública, enfermagem do 

trabalho, enfermagem oncológica, oncologia clínica e psiquiatria. Destaca-se que 60% dos 

enfermeiros que têm algum título de pós-graduação o obtiveram na área de Enfermagem 

Oncológica. 

 

 

4.2 APRESENTANDO OS RESULTADOS OBTIDOS DA CODIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

Durante o processo de codificação axial emergiram cinco categorias relevantes para o 

estudo: Construindo as Bases de um Sistema de Assistência de Enfermagem, Trabalhando de 

Forma Sistemática pela Primeira Vez, Buscando a Qualidade da Assistência em um Hospital 

Especializado, Vivenciando a SAE, e Reconhecendo as Consequências da SAE para a Qualidade 

do Cuidado Profissional.  

Essas categorias são produto de um processo de “idas e vindas” em busca de um fiel 

agrupamento dos códigos conceituais, buscando conectá-los em subcategorias e estas por sua vez 

dentro de grandes categorias. Nesse processo é importante destacar que se considera que uma 

categoria deve ter poder de generalização, tendo em vista que a sua construção parte da 

microanálise de pequenos códigos conceituais até o agrupamento em subcategorias.  

Na apresentação das categorias todos os códigos conceituais foram estruturados e 

apresentados sob a forma de componentes ou em agrupamentos maiores, as subcategorias.  

 Por meio desse processo analítico, próprio da metodologia e do referencial teórico, foi 

possível compreender as vivências dos enfermeiros no que tange à implantação e 

implementação da SAE para o gerenciamento da qualidade do cuidado profissional, revelando 

como eles atribuem significado a esse processo e como agem em relação a esses significados 

no seu cotidiano.  

Cada uma dessas categorias será apresentada em detalhes a partir de agora. 
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CATEGORIA 1: CONSTRUINDO AS BASES DE UM SISTEMA DE 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

A categoria Construindo as Bases de um Sistema de Assistência de Enfermagem é 

constituída por quatro subcategorias: 1) Montando um grupo de estudos – GISAE; 2) 

Fazendo um diagnóstico situacional; 3) Trabalhando os requisitos da SAE junto aos 

enfermeiros; 4) Redirecionando o cuidado profissional. 

 

DIAGRAMA 1: CONSTRUINDO AS BASES DE UM SISTEMA DE ASSISTÊNCIA 

DE ENFERMAGEM 

  

 

A categoria e suas respectivas subcategorias, apresentadas no Diagrama 1, se 

aproximam da representação dos componentes de um sistema na engenharia de software. 

 Para a implantação e posterior implementação de um sistema, alguns passos devem ser 

seguidos, ou seja, existe uma sequência de fatos que têm grande impacto na construção desse 

grande sistema de assistência de enfermagem, tal como as etapas que a construção de um 

software exige.  

Nesse primeiro momento, a estruturação de bases depende inicialmente de alguns 

requisitos que estão explicitados nas subcategorias e seus respectivos componentes e códigos, 

que serão apresentados em sequência a seguir. Tais estruturas ajudam na compreensão da 
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especificidade e complexidade que há na construção de um sistema de assistência de 

enfermagem. 

1.1 Subcategoria: Montando um Grupo de Estudos – GISAE 

 O Grupo de Interesse em Sistematização da Assistência de Enfermagem (GISAE) foi 

criado a fim de discutir aspectos técnicos e científicos relacionados à construção e organização da 

sistematização da assistência dentro do INCA II. Isto porque com a necessidade de estruturação 

do trabalho para obtenção da Acreditação Hospitalar, todas as unidades do instituto foram ou 

estão organizando-se para que o trabalho da enfermagem não seja avaliado de forma negativa ou 

deponha contra o processo de acreditação.  

 Esse grupo constituiu um passo inicial e fundamental para que os enfermeiros do instituto 

pudessem sensibilizar uns aos outros para a questão da SAE. Nesses encontros o processo 

interativo do enfermeiro com a SAE trouxe um despertar para uns e um impulso para outros, 

tendo em vista as diferentes experiências e crenças relacionadas ao tema. Daí o espaço do GISAE 

transcende o que seria inicialmente uma reunião de trabalho, e passa a constituir um espaço de 

sensibilização, despertar e troca de experiências. 

 Nesse sentido, a subcategoria Montando um Grupo de Estudos – GISAE pode ser 

compreendida por meio de seus componentes: Buscando adesão dos enfermeiros, 

Despertando o interesse pela SAE, e Trocando experiências, conforme se visualiza no 

Diagrama 2. 

DIAGRAMA 2: SUBCATEGORIA – MONTANDO UM GRUPO DE ESTUDOS –  

       GISAE 

 



 57 

 Todos os componentes da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

apresentados no Quadro 4: 

QUADRO 4: Montando um Grupo de Estudos – GISAE – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 
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 Sendo um grupo pequeno, 

constituído de enfermeiros. 

 Conquistando pessoas. 

Buscando adesão 

dos enfermeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montando um grupo 

de estudos – GISAE 

 Fazendo a implantação através de 

interesse de um grupo. 

 Tendo vontade de participar mais 

de perto. 

 Sendo o GISAE um primeiro 

grupo para elaboração e despertar 

nas pessoas este interesse de 
trabalhar a sistematização. 

 Servindo exatamente para 

despertar nas pessoas este interesse 

pela sistematização.  

 Despertando na pessoa o interesse 

de querer saber mais. 

 Despertando interesse de buscar os 

nossos diagnósticos. 

 Despertando o desejo de querer se 

aprimorar e até ver outros 

diagnósticos. 

 Sendo interessante, porque as 

pessoas passaram a ter curiosidade, 

a tirar as dúvidas. 

 Pensando em começar um 

grupinho dentro do setor e começar 
despertar nas pessoas, este 

interesse.  

 Despertando nas pessoas que nós 

podemos oferecer o melhor 
independente de ser um hospital 

acreditado ou não. 

 Tendo expectativas do que seria 

ideal para um hospital que trabalha 

com gineco. 

 Querendo participar. 

 Tendo a SAE chamado atenção. 

 

 

Despertando o 

interesse pela SAE 
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QUADRO 4: Montando um Grupo de Estudos – GISAE – Continuação 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 
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 Começando a fazer grupos de 

interesse sobre SAE. 

 Buscando conteúdos nos livros 

como reflexo da aplicação da SAE. 

 Sendo uma idéia que permeava 

todo o instituto. 

 Achando que é interessante essa 

parte da enfermagem. 

 Estando o pessoal empenhado. 

 Estando envolvidos. 

 Achando importante. 

 

Despertando o 

interesse pela SAE 

(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montando um grupo 

de estudos – GISAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pedindo ajuda aos colegas. 

 Trocando idéias e experiências 

com as unidades I, III e IV.  

 Assentando idéias pra ver os erros 

e poder caminhar junto. 

 Conversando e vendo com todo 

mundo faz os diagnósticos. 

 Conversando quando não há 

concordância com o diagnóstico do 

colega. 

 Acontecendo, se não me engano, 

nas terças-feiras, geralmente. 

 Discutindo muito pouco os casos 

clínicos. 

 Contando com auxílio de Jasmim, 

porque já tem uma experiência 
muito mais forte do que a gente. 

 Havendo troca de conhecimentos e 

de informações, mesmo quanto à 

questão das dúvidas que hoje ainda 

existem. 

Trocando 

experiências 

 

 

 

 

 

 

1.1.a Buscando adesão dos enfermeiros 

 Os enfermeiros apontaram a necessidade de conquistar uns aos outros para adesão ao 

processo de reformulação que estava por vir. Isso porque nem todos os enfermeiros conheciam ou 

mesmo compreendiam a SAE e os seus requisitos. Sem a adesão do grupo, como um todo, o 

processo de mudança ficaria inviabilizado. Daí agregar forças dentro de um espaço de reflexão foi 

importante, pois criou uma base para inicialmente implantar a SAE e, posteriormente, 

implementá-la. 
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- A gente precisou conquistar as pessoas. Porque todo mundo fica muito 

assustado. (ROSA). 

 

1.1.b Despertando o interesse pela SAE 

 Outro requisito importante foi o despertar para a SAE, pois somente a adesão ao grupo 

não traria garantias para implantar e implementar a SAE. Ainda que exista uma questão de foro 

deontológico que envolve a SAE (Resolução nº 272/2002), a necessidade de implementação da 

mesma ainda não era percebida como uma unanimidade entre os enfermeiros.  Havia uma 

necessidade de despertar os enfermeiros durante a participação no grupo, de tal forma que partisse 

deles mesmos um movimento em busca de novos saberes em relação a SAE. Isso porque muitos 

deles não sabiam do que se tratava e precisavam de motivação para buscar conhecê-la.  

- O GISAE foi o primeiro grupo, foi um grupo para elaboração até mesmo 
assim de despertar nas pessoas este interesse de trabalhar a sistematização. 

Acontecia se não me engano nas terças-feiras geralmente. Discutíamos muito 

pouco os casos clínicos. Mas este grupo mesmo assim começou. Foi tipo uma 
é, como é a palavra... Foi exatamente despertar nas pessoas este interesse pela 

sistematização [...] Mas o interessante, é o que vai despertando na pessoa o 
interesse de querer saber mais. Ela comprou um monte de livros, e assim é 
interessante ver neste sentido [...] Nós começamos realmente a despertar este 

interesse de até ir buscar os nossos diagnósticos... Até em termos de 
expectativas do que seria o ideal para um hospital que trabalha mais com 

gineco. (PAPOULA).  

 

- Ela me falou que era a sistematização da assistência [...]. Então foi neste 
momento que eu comecei a entrar e aí a gente começou a fazer grupos de 

interesse da sistematização da assistência. E aí com esse grupo nós começamos 

a estudar. (CRISÂNTEMO). 

 

1.1.c Trocando experiências 

 Durante as reuniões do GISAE, os enfermeiros tiveram a oportunidade de trocar 

experiências – fato que contribuiu não só do ponto de vista operacional, mas sobretudo, para o 

estreitamento das relações entre os enfermeiros. As discussões permitiram um reconhecimento 

mútuo de dificuldades, que puderam ser superadas através do diálogo com os pares, e da troca de 

experiências. 
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 A interação no grupo possibilitou um crescimento e amadurecimento dos enfermeiros com 

relação às questões que envolvem a SAE. A troca de experiências foi muito importante para 

nortear o caminho que eles iriam seguir. 

- Jasmim ajudou muito, porque já tem uma experiência muito mais forte do que 
a gente. Então essa pessoa nos ajudou muito a andar também. Mas, enfim, nos 
ajudou bastante nesta questão de saber como a gente iniciaria o processo, 

discutir o diagnóstico. (PAPOULA). 

 

- Inclusive a gente consegue trocar idéias e tem também a troca de experiência 
com a Unidade I, Unidade III, Unidade IV. (CRAVO). 
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1.2 Subcategoria: Fazendo um Diagnóstico Situacional 

 Essa subcategoria aponta para a necessidade evidenciada de reconhecer o status da 

unidade em relação à SAE. Essa etapa aponta para uma vontade dos enfermeiros da unidade de 

construir um sistema de assistência de enfermagem pautado em bases sólidas. Essas são 

construídas tijolo a tijolo, e o corpo de conhecimento dos enfermeiros da unidade é a argamassa 

desse processo.  

Esta subcategoria é compreendida em seu componente: Identificando o nível de 

conhecimento dos enfermeiros para implantar a SAE, conforme visualizamos no Diagrama 3. 

DIAGRAMA 3: SUBCATEGORIA – FAZENDO UM DIAGNÓSTICO 

                 SITUACIONAL 

 

  

 Todos os componentes da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

apresentados no Quadro 5: 
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QUADRO 5: Fazendo um diagnóstico situacional – Componentes e Códigos 
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 Fazendo estudos de como poderia 

fazer a aplicação da SAE na unidade.  

 Conhecendo onde a gente estava 

pisando. 

 Tendo como problema... o quadro de 

enfermeiros, que  não eram tão 

recém-formados. 

 Criando questionários e instrumentos 

de avaliação. 

 Buscando com os questionários saber 

o quanto a gente se conhecia, dentro 

do hospital. 

 Buscando saber se o grupo era recém 

formado, ou se não era. 

 Quantificando quantos enfermeiros 

tinham conhecimento.  

 Levantando conhecimento sobre o 

que você sabe da SAE, dos 

diagnósticos de enfermagem, 
evolução, a prescrição, o que é o 

processo... 

 Buscando saber da onde a gente ia 

começar a trabalhar, iniciar, começar 

a orientar, para funcionar.  

 

 

 

 

 

Identificando o nível de 

conhecimento dos 

enfermeiros para 

implantar a SAE 

 

 

 

 

 

 

Fazendo um 

diagnóstico 

situacional 

 

 

 

 

1.2.a Identificando o nível de conhecimento dos enfermeiros para implantar a SAE 

 Para a construção do sistema de assistência de enfermagem fez-se necessário um 

diagnóstico da situação dos enfermeiros em relação à SAE. Dessa forma, foi realizado um 

levantamento por meio de um questionário junto aos enfermeiros, para identificar o nível de 

conhecimento sobre a SAE, o perfil dos enfermeiros, bem como as demandas de treinamento em 

serviço. Ainda que no instituto esse levantamento tenha sido desenvolvido empiricamente, 

destaca-se que a identificação desses atributos junto aos usuários do sistema, é essencial para o 

direcionamento das ações que visam à implementação da SAE. Isto porque num sistema de 

assistência de enfermagem, conhecer o usuário que o opera e reconhecer todas as suas 

necessidades para operá-lo é, sem dúvida, uma ação que trará repercussões positivas para o 

sucesso na implementação desse sistema.  
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- A gente criou, questionários, criamos também instrumentos de avaliação. 

Os questionários eram pra... é... pra saber o quanto a gente se  conhecia, 

dentro do hospital, eu falo a gente todo grupo do hospital. Então era pra 
ficar embasado se o grupo era recém-formado, ou se não era. Pra 

quantificar quantos enfermeiros tinham conhecimento. Era um 

levantamento pra saber se você sabe a SAE, os diagnósticos de 

enfermagem, se você entende o que é evolução, a prescrição, o que é o 
processo... Isso foi feito pra saber de onde a gente ia começar a trabalhar. 

De onde a gente ia começar a dar o início, começar a orientar, pra gente 

poder começar a orientar pra poder funcionar. (CRAVO). 
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1.3 Subcategoria: Trabalhando os requisitos da SAE junto aos enfermeiros 

 
 

 Esta subcategoria explica, com base na subcategoria Fazendo um Diagnóstico Situacional, 

os requisitos levantados na unidade para implantação da SAE. Essa subcategoria é constituída 

pelo componente: Buscando o conhecimento através da capacitação, conforme visualizamos no 

Diagrama 4: 

 

 

DIAGRAMA 4: SUBCATEGORIA – TRABALHANDO OS REQUISITOS DA SAE 

      JUNTO AOS ENFERMEIROS 
 

 
 

 Todos os componentes da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

apresentados no Quadro 6: 

 

 

QUADRO 6: Buscando conhecimento através da capacitação – Componentes e Códigos 
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 Sentindo necessidade de pesquisar o que 

era a sistematização como conceito. 

 Sentindo a necessidade de treinar o 

raciocínio clínico específico da área de 

enfermagem. 

 Sentindo a necessidade de pesquisar mais 

focalmente a questão do diagnóstico. 

 Conseguindo um curso de capacitação 

 Sendo necessário um estudo mais 

aprofundado. 

 Conseguindo que um grupo de 

enfermeiros fizesse a capacitação em 

semiologia aplicada à prática de 
enfermagem. 

 

 

 

Buscando o 

Conhecimento 

Através da 

Capacitação 

 

 

 

Trabalhando os 

requisitos da SAE 

junto aos 

enfermeiros 
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QUADRO 6: Buscando conhecimento através da capacitação – Continuação 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 
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 Utilizando livros de semiologia básica 

para suporte de avaliação das classes. 

 Participando de jornada no Hospital do 

Câncer de São Paulo. 

 Comprando um monte de livros. 

 Tendo um livro em casa. 

 Tendo outros livros pra gente saber como 

se faz o raciocínio crítico e outros livros 

que também trabalham a sistematização. 

 Estudando a teoria do processo. 

 Conseguindo entender sobre o processo 

através do estudo. 

 Fazendo uma oficina com grupos de 

interesse. 

 Havendo um curso da SAE. 

 Fazendo curso de exame físico. 

 Recebendo um artigo de uma pesquisa 

que ajudou muito a gente na unidade. 

 Tirando dúvidas no livro da NANDA. 

 Sendo convidados para participar de um 

curso. 

 Fazendo um curso de uma semana com 

uma professora de São Paulo. 

 Atualizando enfermeiros do dia e da 

noite.  

 Tendo a professora dado todo o 

instrumental pra gente. 

 Vendo a bibliografia dela e do 

instrumento. 

 Participando de evento. 

 Participando de reuniões. 

 Participando de reuniões. 

 Participando do curso de sistematização. 

 Passando pelo treinamento 

 Tendo curso de exame físico. 

 

 

 

 

 

Buscando o 

Conhecimento Através 

da Capacitação 

(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhando os 

requisitos da SAE 

junto aos 

enfermeiros 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.3.a Buscando o conhecimento através da capacitação 
 

 O processo diagnóstico vivenciado na unidade motivou todos a começarem uma busca 

pelo conhecimento das questões que envolvem a SAE. Os enfermeiros passaram a pesquisar e 

a participar de cursos e eventos relacionados à temática. Inicialmente, o interesse se voltou 

para conhecer a SAE e compreender como ela poderia ser implantada no instituto; 

posteriormente, o interesse já se direcionou numa perspectiva de ampliação do corpo de 
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conhecimento, tendo em vista o nível de conhecimento dos enfermeiros sobre a temática, e 

visando facilitar a implantação e implementação da SAE. 

 

- E esse grupo sentiu a necessidade de pesquisar, mais o que era a 

sistematização, de conceito mesmo. Posteriormente o grupo sentiu a 
necessidade de pesquisar mais focalmente a questão do diagnóstico e, nesse 

mesmo momento, nós conseguimos um curso de capacitação, onde a gente 

teve uma participação de uma enfermeira, auditora docente, que veio fazer 

a capacitação [...]. Bom, e juntamente com o curso de capacitação, nós 
também conseguimos que uns grupos de enfermeiros fizessem a 

capacitação em semiologia aplicada à pratica de enfermagem. 

(ORQUÍDEA). 

 

 Considera-se ainda que esse momento de aproximação à SAE e consequente interação, 

por si só já demonstra uma disponibilidade desses enfermeiros para o aprendizado e 

implementação desta na prática, ainda que esse momento de interação também represente o 

reconhecimento de lacunas no conhecimento, e consequente necessidade de capacitação. 

Como num ciclo vicioso em que o conhecimento demanda aprendizado e para o aprendizado 

deve haver o conhecimento do que se quer vir a conhecer. 

 

- E assim... na experiência do hospital oncológico a gente até participou de 
uma jornada se não me engano que teve lá no Hospital do Câncer de São 

Paulo. (PAPOULA). 

 

- Na verdade, eu só comecei a ter uma visão um pouco melhor quando houve o 
curso da SAE, que foi dado pela professora. Aí eu já tinha alguma coisa, 
porque eu já tinha começado a estudar, mas com o curso da SAE é que foi 

dada uma visão melhor [...] Os cursos, essas oficinas que a gente trabalhou e 
estudou, e o GERC, eu acho que foi uma coisa assim, muito importante. Eu 

acho que foram assim uma das coisas mais importantes o curso da doutora de 

SAE e o de exame físico. (CRISÂNTEMO). 

 

  

Os enfermeiros também apontam para uma necessidade não só de capacitação para 

implementar a SAE, mas também necessitam de uma instrumentalização, pois os materiais 

didáticos dão suporte à compreensão. O instituto se comprometeu com o instrumental, 

fornecendo livros para cada setor; porém para o uso desses materiais, os enfermeiros também 
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necessitam de treinamento, tendo em vista que o arcabouço de conhecimentos que o trabalho 

sistemático demanda, inicialmente pode parecer “grego” para quem não o conhece, e assim 

tornar o processo de aprendizagem desestimulante, pela dificuldade de entendimento. 

 

 

- Ela explica como é que se faz, como é que se faz a pesquisa. Explica a 

usar os livros. Por que... por exemplo, na faculdade a gente não aprende, 
tem é aquele apanhado bem pequenininho, mas só fazendo mesmo pra 

aprender porque senão [...] E todo andar tem um livro para consulta. E do 

jeito que está... Cada enfermeiro também comprou um. (VIOLETA). 
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1.4 Subcategoria: Redirecionando o Cuidado Profissional 

 A categoria Redirecionando o Cuidado Profissional aborda a necessidade de uma 

mudança expressiva nos processos de trabalho, com vistas à construção de um novo sistema de 

assistência de enfermagem, o qual tem por meta a garantia da qualidade da assistência prestada. 

Desta forma, redirecionar o trabalho da equipe de enfermagem é fundamental, tendo em vista que 

todas as “peças” desse sistema devem trabalhar harmonicamente  para o funcionamento efetivo 

desse novo sistema. 

 Essa subcategoria é constituída por dois componentes: Criando instrumentos para 

subsidiar o trabalho sistemático e Participando do GERC, conforme visualizamos no Diagrama 

5: 

 

DIAGRAMA 5: SUBCATEGORIA – REDIRECIONANDO O CUIDADO  

             PROFISSIONAL 

 

  

 

 

 

 

  

 A primeira subcategoria e os códigos conceituais pertencentes a cada componente são 

apresentados no Quadro 7, na sequência: 
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QUADRO 7: Redirecionando o cuidado profissional – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA  

 Criando um novo siglário com a 

sistematização. 

 Criando um instrumento baseado nos 

domínios da NANDA, na verdade 
um instrumento de coleta de dados. 

 Utilizando a taxonomia II da 

NANDA, como ferramenta na 

implantação e implementação da 

SAE. 

 Criando um formulário pra fazer a 

avaliação quando o paciente interna. 

 Elaborando o instrumento 

 Construindo histórico para a unidade 

 

Criando 

instrumentos para 

subsidiar o 

trabalho 

sistemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redirecionando o 

cuidado profissional 
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 Avaliando através do GERC a 

aceitação das pessoas. 

 Pegando estudo de casos que é feito 

em um andar. 

 Trabalhando em cima de cada caso. 

 Tentando relacionar os diagnósticos 

em cada caso. 

 Tendo uma experiência positiva com 

o GERC. 

 Começando assim o grupo. 

 Começando a fazer o estudo clínico. 

 Começando o grupo de raciocínio 

clínico. 

 Tendo recebido ajuda nessa questão 

de saber como a gente iniciaria o 

processo, discutir o diagnóstico. 

 Criando um grupo de exercícios de 

raciocínio clinico. 

 

 

Participando do 

GERC 

 

1.4.a Criando instrumentos para subsidiar o trabalho sistemático 

 Para a organização do trabalho da enfermagem de forma sistemática, os enfermeiros 

iniciaram um processo de criação de instrumentos que pudessem facilitar essa organização no 

cotidiano; tendo em vista o entendimento de que no registro das atividades no prontuário do 

paciente, faz-se necessário que haja algum tipo de organização prevista para os dados. A falta de 

estruturação nos registros traz impacto para a assistência prestada, tendo em vista que o trabalho 

desenvolvido pela enfermagem requer continuidade e esta é dependente da quantidade de 

informações registradas e disponíveis sobre os pacientes, pelos membros de toda a equipe de 
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saúde. A partir daí os enfermeiros criaram um instrumento para coleta de dados relacionados à 

etapa de histórico de enfermagem, baseado nos domínios da taxonomia NANDA10.  

 

- A gente criou o instrumento. E aí, bom; nós demos início à construção dos 

instrumentos, na verdade um instrumento só, que é um instrumento baseado 
nos domínios da NANDA, que na verdade é um instrumento de coleta de 

dados, o histórico. (ORQUÍDEA). 

 

  

 Também é importante ressaltar que a padronização dos registros é algo que os 

enfermeiros do instituto se preocupam. Assim, além da eleição da taxonomia NANDA para 

padronização dos diagnósticos de enfermagem, eles criaram um “siglário” (Anexo D), para 

padronização da escrita cotidiana, nas diferentes etapas metodológicas do trabalho 

sistemático. Tal instrumento vai de encontro à proposta sistemática de trabalho e à demanda 

de padronização processual imposta pela acreditação hospitalar. 

 

- Essas mudanças inclusive até o “siglário” também. Eu não estou ciente 
assim do “siglário” ao certo, então eu prefiro até escrever mesmo tipo... 

hidratação venosa. Eu vou escrevendo mesmo, eu não estou colocando HV, 

porque eu não sei como é que é. Eu já vi mais eu ainda não gravei qual a 

forma do “siglário”, estão eu acho que isso a gente tem que se adaptar, pra 
atentar também pra isso, na evolução. Foi criado um siglário e a 

acreditação vai cobrar. Esse siglário novo veio com a sistematização 

também. (VIOLETA). 

 

1.4.b Participando do GERC 

 O Grupo de Estudos em Raciocínio Crítico (GERC) foi criado para discussão semanal 

de casos clínicos hipotéticos ou reais em ginecologia, para identificação dos diagnósticos de 

enfermagem reais e potenciais. O grupo consiste de uma mesa redonda, em que um caso por 

semana é discutido, na sessão clínica. Os enfermeiros identificam diagnósticos de 

                                                
10 A Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem conhecida por sua sigla em inglês, NANDA 

(North American Nursing Diagnosis Association), é uma entidade que tem por objetivo direcionar a 

padronização de linguagem dos diagnósticos, estabelecer um acordo sobre regras para utilização de 

determinados termos (CRUZ, 2008).   
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enfermagem pertencentes ao cliente em questão e o produto dessa identificação é discutido 

coletivamente, buscando o consenso entre os pares. 

 

- E tem os estudos dirigidos, falam que é o GERC que ajudou bastante 
também. A gente pega um caso faz e vê o que podemos ir fazendo, mas não 

são todos os prontuários. São alguns prontuários que são selecionados no 

ambulatório e vão para os setores. (VIOLETA). 

- A gente faz toda quarta-feira o estudo. E aí nós pegamos o estudo de 
casos que é feito em um andar... Vamos dizer assim, no andar... Aí nós 

selecionamos um caso e nesse caso a gente vai trabalhar em cima dele e 

cada um dá a sua opinião. Nós tentamos relacionar os diagnósticos de 
enfermagem, o que a gente pode estar melhorando com algum enfermeiro. 

Enfim naquele caso, daquele paciente. (MARGARIDA). 

 

- Sim a gente, tem aquelas reuniões que acontecem, o GERC que a gente 
sempre se reúne para avaliar... Seja mensalmente ou quando dá, pra gente 

poder ver como é que está a implementação disso nos setores, como é que o 

pessoal está aceitando. Aí a gente bate um papo com os meninos. 
(CRAVO). 

 

 Vale destacar também que esse grupo trabalha a aplicação da teoria à prática, num 

espaço onde treinar o raciocínio diagnóstico passou a ser percebido como uma necessidade, 

dada a demanda por um redirecionamento do cuidado, com enfoque nas informações de 

relevância para o trabalho da enfermagem.  

 

- Além da discussão conceitual em termos de diagnóstico, de conceituação, 

a gente criou um grupo de exercícios de raciocínio clínico. Mesmo antes da 

implantação, a gente já tinha um grupo de raciocínio clínico, porque a 

gente sentiu a necessidade de treinar o raciocínio clínico específico da área 
de enfermagem. (ORQUÍDEA). 
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CATEGORIA 2: TRABALHANDO DE FORMA SISTEMÁTICA PELA 

PRIMEIRA VEZ 

A categoria Trabalhando de Forma Sistemática pela Primeira Vez traz cinco 

subcategorias: 1) Achando Difícil Trabalhar com a SAE; 2) Apontando Falhas na 

Graduação de Enfermagem; 3) Faltando Experiência com a SAE; 4) Temendo a 

Mudança; e 5) Assumindo Limitações.  

 

DIAGRAMA 6: TRABALHANDO DE FORMA SISTEMÁTICA PELA 

PRIMEIRA VEZ 

 

A categoria representada no Diagrama 6, remete a um sistema com engrenagens 

complexas, em que o enfermeiro ao significar a SAE se depara com o novo e percebe que a 

implementação da SAE em seu cotidiano representa uma tarefa difícil. Nesse momento, 

percebemos em suas falas as angústias desses enfermeiros que não se sentem preparados para 

o trabalho sistemático pelos cursos de graduação, e quando se vêem com a responsabilidade 

de atender todas as necessidades do paciente e registrar sua metodologia de trabalho no 

prontuário, percebem o quão complicado é fazer a SAE acontecer. Essa categoria fica bem 

evidenciada através das subcategorias e seus respectivos componentes e códigos, que serão 

apresentados a seguir. 
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2.1 Subcategoria: Achando Difícil Trabalhar com a SAE 

 Esta subcategoria denota a grande dificuldade que os enfermeiros vivenciaram ao 

trabalhar com a SAE, tanto no que se refere ao registro, quanto à complexidade propriamente 

dita do trabalho sistemático.  Essa subcategoria é constituída pelos seguintes componentes: 

Achando difícil escrever tudo que faz e Achando complicado trabalhar com a SAE, como 

visualizamos no Diagrama 7. 

DIAGRAMA 7 – SUBCATEGORIA: ACHANDO DIFÍCIL TRABALHAR COM A 

      SAE 

 

 Todos os componentes da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

apresentados no Quadro 8:  

QUADRO 8: Achando difícil trabalhar com a SAE – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

T
ra

b
a

lh
a
n

d
o
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e F
o
rm

a
 

S
istem

á
tica

 p
ela

 P
rim

eira
 

V
ez

 

 Achando dificuldade para o enfermeiro 

escrever o que ele fez. 

 Questionando o porquê da dificuldade 

do enfermeiro não escrever o que ele 

fez. 

 

Achando difícil 

escrever tudo que 

faz 

 

Achando difícil 

trabalhar com a 

SAE 

 Sendo o início um pouco difícil. 

 Sendo um pouco complicado. 

Achando 

complicado 

trabalhar com a 

SAE 

2.1.a  Achando difícil escrever tudo que faz 

Uma das dificuldades apontadas se relaciona ao registro de enfermagem. Ainda que o 

registro de enfermagem no prontuário dos pacientes seja obrigatório e essencial para o 
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paciente e para a organização do trabalho, considera-se que diante da responsabilidade de 

implementar o trabalho sistemático, esse enfermeiro sente um grande peso pela 

responsabilidade de registrar todos os passos que deu na assistência ao paciente, e assim 

questiona por que os enfermeiros têm tamanha dificuldade de registrar. 

 

- Por que... eu acho que na realidade, geralmente o enfermeiro da 

assistência é o enfermeiro que faz bastante coisa. Mas na hora de escrever 

o que acontece... O enfermeiro da assistência, tudo aquilo que ele fez...  
Escrever tudo aquilo que ele fez... Eu não sei qual é essa dificuldade. A 

gente mais faz do que escreve. [...] Eu não sei por que dessa dificuldade. Se 

você prestou aquela assistência, você tem que escrever toda aquela 
assistência, você avaliou, você observou, você conversou com o paciente. 

Mas não sei por que... Então a gente está tendo um pouco esta dificuldade, 

mas conforme os dias vão passando a gente vai se habituando mais e 

escrevendo mais. Eu tenho tirado isso até por mim mesmo porque o que eu 
escrevia de meia página eu já estou escrevendo uma página. (GÉRBERA). 

 

2.1.b  Achando complicado trabalhar com a SAE 

 Outra dificuldade apontada precede o registro, e reside nas esferas da coleta de dados e 

do raciocínio diagnóstico, no qual o enfermeiro aponta uma demanda de aprofundamento 

sobre os casos para conseguir chegar ao diagnóstico de enfermagem. Porém, por vezes não há 

concordância nesses diagnósticos o que gera um re-trabalho, pois o enfermeiro terá que 

revisitar toda a história clínica do paciente a fim de encontrar o diagnóstico real do paciente, e 

isso é um fator complicador relacionado à implementação da SAE. 

 

- Realmente no início foi um pouco difícil, porque até você sentar e 

conversar com todo mundo, ver os diagnósticos. Poxa, se a gente não 
concorda com o diagnóstico do colega e não tem nada a ver?! Tem que 

conversar e tentar passar pro papel aquilo que o paciente está falando. É 

um pouco complicado... (MARGARIDA). 
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2.2 Subcategoria: Apontando falhas na Graduação de Enfermagem 

 Essa subcategoria denota uma série de problemas que são vivenciados na prática, mas que 

têm suas origens na formação profissional. Foi possível perceber muita angústia por parte dos 

enfermeiros ao abordar a questão do desconhecimento, ou mesmo do conhecimento insuficiente 

oriundo do ensino na graduação para implementar a SAE. Cabe destacar que muitos enfermeiros 

acreditam que os conhecimentos que poderiam subsidiar a implantação e implementação da SAE, 

em algum momento de seus cursos de graduação foram negligenciados em parte ou na totalidade; 

ou ainda que o arcabouço teórico de conhecimento não foi consolidado, de tal forma que os 

enfermeiros têm dúvidas conceituais oriundas da graduação. Tal panorama pode ser 

compreendido por meio dos componentes: Tendo dúvidas conceituais e Apontando as deficiências 

dos cursos de graduação, visualizados no Diagrama 8: 

DIAGRAMA 8 – SUBCATEGORIA: APONTANDO FALHAS NA GRADUAÇÃO DE 

   ENFERMAGEM 

 

 

 Os componentes da subcategoria Apontando falhas na graduação de enfermagem e 

seus respectivos códigos conceituais, são apresentados no Quadro 9, na sequência: 
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QUADRO 9: Apontando falhas na graduação do enfermeiro – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS   COMPONENTES SUBCATEGORIA 

T
ra

b
a

lh
a

n
d

o
 d

e F
o
rm

a
 S

istem
á
tica

 p
ela

 P
rim

eira
 V

ez
 

 Tendo dúvidas acerca do processo 

de enfermagem. 

 Não entendendo bem sobre quantas 

maneiras ou etapas do processo. 

 Conseguindo entender aos poucos 

o exame físico.  

 Conhecendo alguma coisa de teoria 

e alguma coisa en passant de SAE. 

 Falando sobre a sistematização que 

se faz dentro do processo de 

enfermagem. 

 Negando entendimento sobre 

quantas maneiras ou etapas do 

processo. 

 Questionando sobre o que é a SAE. 

 Falando apenas de processo de 

enfermagem na época de 
faculdade. 

 Tendo dúvida na identificação do 

diagnóstico. 

 Tendo dúvida se vai ter que ser 

alguma coisa institucional, 
independente de ser gineco. 

 Tendo dúvidas nos diagnósticos 

que a gente terá que escolher, 

passar até mesmo para o cuidado, 

assistência prestada e depois medir 
os resultados. 

 Tendo dificuldades para prescrição 

de enfermagem 

 

 

 

 

 

Tendo dúvidas 

conceituais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apontando falhas na 

graduação do 

enfermeiro 

 

 

 Apontando ausência de discurso 

sobre SAE na época. 

 Tendo as escolas na minha época, 

pouco conhecimento pra passar. 

 Tendo visão na pós de terapia 

intensiva e terapia intensiva 

cardiológica do que era NANDA, 
NIC e NOC. 

 Não aprendendo na faculdade. 

 Tendo um apanhado bem 

pequenininho. 

 

Apontando 

carências no curso 

de graduação 

 

 

2.2.a Tendo dúvidas conceituais 

 Uma das grandes dificuldades encontradas pelos enfermeiros está no plano da 

compreensão do que realmente seja a SAE e de sua diferenciação do processo de 

enfermagem. Essa dificuldade se fundamenta em um discurso a favor da SAE pelos nossos 
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órgãos de classe, mas que em muitas localidades do nosso país, ainda está muito descolado da 

prática. O que percebemos é que os enfermeiros acreditam estar realizando algo novo, 

completamente desconectado de tudo que já fizeram anteriormente, e assim não reconhecem o 

que pode vir a ser a SAE. 

 

- Bom na minha época de faculdade, não se falava em SAE, falava de 

processo de enfermagem. Nunca foi falado na minha época de 

sistematização da assistência de enfermagem. Quando em uma reunião 
aqui de chefia, a Girassol falou sobre isso, que a gente ia começar a 

implementar a SAE, isso me chamou a atenção. “- O que é isso?” 

(CRISÂNTEMO). 

 

 Percebe-se também uma desarticulação da teoria com a prática no que tange à 

implementação do processo de enfermagem. Ao procurar a literatura, o enfermeiro encontra 

diferentes referenciais teóricos para o processo de enfermagem e cada um deles traz um 

método. Assim, eles acreditam que existem diferentes processos, quando na verdade temos 

diferentes formas de operacionalizar o processo de enfermagem, ou seja, diferentes 

metodologias para o processo de enfermagem, variando segundo o referencial teórico que 

mais se ajusta às demandas de cuidado de cada unidade (FULY et.al., 2008). 

 

-  A gente estudou o processo, quer dizer, começamos com a teoria. Ou 

seja, estudando a teoria, porque eu tinha muitas dúvidas acerca do 
processo de enfermagem. Porque na literatura a gente tem vários tipos, 

varias situações e umas falam que você tem quatro maneiras, outras falam 

que tem cinco, seis, e aí eu não conseguia entender muito bem essa 

situação. (CRISÂNTEMO). 

 

 Também não obstante, o diagnóstico de enfermagem é motivo de muitas inquietações, 

sobretudo no que se refere à identificação dos problemas do paciente à beira do leito. Ainda 

que intelectualmente os enfermeiros consigam identificar os problemas/necessidades dos 

pacientes e trabalhem as intervenções/prescrições de enfermagem baseadas nesses 

problemas/necessidade identificados, há uma nova tarefa oriunda da etapa diagnóstica: 
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atribuir um título da taxonomia NANDA
11

 àquela evidência clínica. A redação diagnóstica 

utilizando a taxonomia NANDA é algo novo para os enfermeiros e causa naturalmente muitas 

dúvidas. 

 

- Até mesmo a questão das dúvidas que hoje ainda existem. Tem um pouco 

da questão da dúvida na identificação do diagnóstico. [...] Quais serão os 

diagnósticos que a gente terá que escolher? Passar até mesmo para o 
cuidado, assistência prestada e depois medir os resultados. (PAPOULA). 

 

 É importante notar que a etapa de avaliação dos resultados da prática também é 

comentada com insegurança – o enfermeiro não consegue identificar os resultados da 

assistência, pois acha que isso só é possível quando todos os enfermeiros do HCII estiverem 

implementando a SAE na prática.  

 

- E assim, a partir do momento que todas as pessoas estiverem usando, vai 
ficar muito mais fácil você identificar este retorno na sua assistência. Hoje, 

sinceramente, não tem como te dizer isso com tanta segurança. 
(PAPOULA). 

  

 Os resultados são avaliados com base no diagnóstico e nas intervenções, e como há 

dificuldade nessas etapas, consequentemente há também na identificação dos resultados, 

tendo em vista que a SAE, por meio do processo de enfermagem, não se traduz graficamente 

em um modelo linear de assistência à saúde. Ele requer idas e vindas constantes – daí provém 

a representação desse processo em um modelo circular de cuidados, conforme a Figura 6:  

 

                                                
11 Na taxonomia NANDA, um conjunto de evidências clínicas denominadas características definidoras, 

compõem um título diagnóstico, que deve ser redigido pelos enfermeiros nos prontuários tal como os médicos 

expressam os diagnósticos médicos relacionados às doenças que os pacientes apresentam. 
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FIGURA 6 – Processo de Enfermagem 

Fonte: (Doenges et al, 2003, p.7). 

 

 

2.2.b Apontando deficiências no curso de graduação 

 

 Os enfermeiros levantam deficiências nas Escolas de Enfermagem, afirmando que o 

conhecimento sobre a temática era muito restrito até alguns anos atrás, apontando para um 

aprendizado mais completo na atualidade, e em alguns cursos de pós-graduação. 

 

- E a maioria de escolas que até tem na sua grade a parte de SAE, mas que 
na época não possuíam tanto conhecimento pra passar. Então a gente 

conhecia alguma coisa de teoria e alguma coisa talvez de SAE, mas muito, 

muito en passant. (CRAVO). 

 

- Fui ter essa esta visão na pós... nem na residência... na pós quando eu fiz 
terapia intensiva e terapia intensiva cardiológica, aí a gente começou 

realmente a ter aquela visão do que era NANDA, NIC, NOC. (PAPOULA). 

 

- Por que... por exemplo, na faculdade a gente não aprende, tem aquele 

apanhado bem pequenininho. (VIOLETA). 
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2.3  Subcategoria: Faltando Experiência com a SAE 

Nessa subcategoria, os enfermeiros abordam a falta de experiência ao trabalhar com a 

sistematização e a necessidade de um exercício na prática dessa nova forma de trabalho. Tais 

fatos podem ser evidenciados com base no componente: Aprendendo na prática, apresentado 

no Diagrama 9: 

 

DIAGRAMA 9 – SUBCATEGORIA: FALTANDO EXPERIÊNCIA COM A SAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os componentes da subcategoria Aprendendo na prática e seus respectivos códigos 

conceituais são apresentados no Quadro 10, na sequência: 
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QUADRO 10: Aprendendo na prática – Componentes e Códigos  

CÓDIGOS COMPONENTE SUBCATEGORIA T
ra

b
a

lh
a

n
d

o
 d

e F
o

rm
a

 S
istem

á
tica

 

p
ela

 P
rim

eira
 V

ez 

 Fazendo mesmo pra aprender. 

 Apreendendo na prática a SAE. 

 Aprendendo a lidar com a SAE. 

 Conhecendo os diagnósticos de 

enfermagem com a implementação da 
SAE. 

 Aprendendo e apanhando com a SAE. 

 Sentindo muita insegurança do que eles 

passaram de implementação, para 

trazer para a nossa realidade. 

 Não tendo como dizer isso hoje, com 

tanta segurança. 

 Não sabendo nada. 

 

 

 

Aprendendo na 

prática 

 

 

 

 

 

 

Faltando 

experiência com a 

SAE 

 

 

2.3.a  Aprendendo na prática 

Foi possível perceber que os enfermeiros estão aprendendo a trabalhar de forma 

sistemática na sua prática cotidiana. O entendimento de que só a busca por conhecimento e o 

contato com a teoria, não proporcionam necessariamente todo o instrumental requerido para que 

esses enfermeiros consigam implementar a SAE na prática. A experiência permite o processo 

interativo, e a partir desse processo, se estabelece uma aprendizagem com bases sólidas. Há que se 

considerar que o aprendizado com a prática é essencial, dado que muitos enfermeiros aprendem 

conteúdos que permitem a prática sistemática em seus cursos de graduação, porém não encontram 

espaço para essa prática nos hospitais. Isso é bastante prejudicial, pois a prática retroalimenta a 

teoria, e experienciando o trabalho sistemático, os enfermeiros têm a chance de ter dúvidas e 

dificuldades, de discuti-las, e de aprender sob uma perspectiva dinâmica. Se não há esse processo 

de aprendizagem dinâmico e interativo com a prática, o sentimento naturalmente esperado é o da 

insegurança.  

 

- Eu particularmente na minha graduação não tive experiência direta com 

a SAE. (PAPOULA).  
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- Ih, agora a gente vai ter que escrever, vai ter que... Fazer o processo que 

a gente, na verdade, aprendeu na faculdade e agora vamos ter que botar 

isso em prática, e eu não sei mais nada. (ROSA). 

 

- Porque você faz o diagnóstico e como a gente vai prescrever isso pro 

paciente e aí a gente vai sentindo essa dificuldade ainda. Bom se antes eu 
tinha dificuldade no diagnóstico, hoje eu não tenho tanto. 

(CRISÂNTEMO). 

 

- Mas só fazendo mesmo pra aprender, porque senão... (VIOLETA). 

 

Vale notar ainda que a falta de experiência poderia significar desmotivação, mas ao 

contrário, parece que foi estabelecido um desafio para os enfermeiros frente à SAE, no qual 

ainda que não se tenha toda a experiência necessária, há o entendimento de que esse caminho 

em busca do trabalho sistemático é cheio de tropeços, mas é necessário para o alcance do 

grande objetivo que é implantar e implementar a SAE. 

 

- A gente está lá aprendendo, apanhando... e vamos lá! (LÍRIO). 

 

Ao relatarem suas dúvidas, os enfermeiros apontam para a dificuldade de articulação 

da teoria com a prática, e a experiência em outros hospitais parece tão distante da sua 

realidade, que traz certa insegurança. 

 

- Só que a visão deles, eu não consegui inserir para a nossa realidade aqui 
do hospital do câncer. Até porque a gente trabalha com ginecologia, lá por 

ser um hospital maior, eu não senti muita segurança do que eles passaram 

de implementação lá, para trazer pra nossa realidade aqui para o hospital 
do câncer. (PAPOULA). 
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2.4 Subcategoria: Temendo a Mudança 

Nessa subcategoria o medo das mudanças na rotina de trabalho dita a tônica dos 

sentimentos que os enfermeiros têm vivenciado ao trabalhar de forma sistemática pela 

primeira vez. Os componentes: Ficando com medo e Ficando assustado, são visualizados no 

Diagrama 10. 

 

DIAGRAMA 10 – SUBCATEGORIA: TEMENDO A MUDANÇA 

 

 

 Os componentes da subcategoria Temendo a mudança e seus respectivos códigos 

conceituais são apresentados no Quadro 11: 

 

QUADRO 11: Temendo a mudança – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

T
ra

b
a

lh
a

n
d

o
 d

e 

F
o

rm
a

 S
istem

á
tica

 

p
ela

 P
rim

eira
 V

ez 

 Tendo muito medo, até por 

conta do desconhecido. 

 Tendo muito medo do novo. 

 Ficando com medo.  

 

Ficando com 

medo 

 

 

Temendo a 

mudança 

 

 

 

CATEGORIA: 

TRABALHANDO DE 

FORMA SISTEMÁTICA 

PELA PRIMEIRA VEZ 

 

SUBCATEGORIA: 

TEMENDO A MUDANÇA 

 

 

Ficando com Medo 

                  COMPONENTES: 

 

Ficando Assustado 
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QUADRO 11: Temendo a mudança – Continuação 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

T
ra

b
a

lh
a

n
d

o
 d

e 

F
o

rm
a

 S
istem

á
tica

 

p
ela

 P
rim

eira
 V

ez 
 Ficando um pouco assustado 

inicialmente. 

 Ficando assustado com aquilo 

que a gente não conhece. 

 Ficando assustado com a 

utilização da SAE. 

 Assustando-se com a mudança. 

 

Ficando 

assustado 

 

Temendo a 

mudança 

 

 

 

2.4.a Ficando com medo  

É natural que os enfermeiros relatem medo ao iniciar o processo de implantação e 

implementação da SAE. Esse é um processo novo de trabalho e o fato de não ter percorrido 

essa trajetória anteriormente traz angústia e medo ao longo desse caminho desconhecido. 

 

- Porque a gente tem muito medo do novo. (PAPOULA). 

 

- Assim, as pessoas ainda estão com muito medo, até por conta do 

desconhecido. (PAPOULA). 
 

 

 

2.4.b Ficando assustado  

 Para alguns enfermeiros, o trabalho sistemático assusta, pois as modificações nas rotinas e 

o desafio que essas mudanças trazem, deixam os enfermeiros assustados. Como eles relatam 

pouca intimidade com a SAE, as repercussões no cotidiano impactam sobremaneira. As demandas 

do trabalho sistemático fazem com que os enfermeiros acreditem que o que está por vir é 

demasiadamente pesado, e daí se assustam com essa nova possibilidade. 

 

- Eu fiquei meio assustado, porque a gente vê isso assim muito rápido na 

graduação. (LÍRIO). 

 

- Às vezes o que a gente não conhece deixa a gente assustado. (CRAVO). 

 

- E o novo sempre é assustador. (LÍRIO). 
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2.5 Subcategoria: Assumindo Limitações 

 

A subcategoria Assumindo Limitações apresentou os seguintes componentes: Estando os 

enfermeiros em processo de aprendizado de habilidades para implementação da SAE; 

Estando a qualidade inferior a que se tem como meta pessoal; Trabalhando sem apoio de 

uma teoria de enfermagem; Faltando acompanhamento dos resultados da assistência 

prestada; Evidenciando falhas no método de trabalho cotidiano; Tendo dificuldades 

associadas ao estabelecimento de uma nova forma de pensar e tendo dificuldades gerenciais. 

Esses componentes são apresentados no Diagrama 11: 

 

DIAGRAMA 11 – SUBCATEGORIA: ASSUMINDO LIMITAÇÕES 

 
 

 

2.5.a Estando os enfermeiros em processo de aprendizado de habilidades para 

implementação da SAE 

 O Quadro 12 traz os códigos pertencentes a esse componente. 
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QUADRO 12: Assumindo limitações – parte 1 – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTE SUBCATEGORIA 

T
ra

b
a

lh
a

n
d

o
 d

e F
o

rm
a

 

S
istem

á
tica

 p
ela

 P
rim

eira
 

V
ez

 

 Estando os enfermeiros em 

processo de aprendizagem. 

 Tendo duas únicas enfermeiras 

participado do curso de SAE no 
setor. 

 Sendo um momento em que 

outras enfermeiras não tinham 

participado do curso. 

 Acreditando que faltem só três 

participarem do curso. 

 

 

Estando os Enfermeiros 

em Processo de 

Aprendizado de 

Habilidades para 

Implementação da SAE 

 

 

 

Assumindo 

limitações 

 

 

Como em qualquer movimento para implantação de modificações nos processo de 

trabalho, assim também a sistematização da assistência de enfermagem trouxe a necessidade 

de capacitação dos enfermeiros. Porém, a capacitação é processual e os enfermeiros não 

foram treinados ao mesmo tempo nas diferentes demandas do serviço, ou seja, cada setor da 

unidade encaminhou seus enfermeiros em pequenos grupos para as turmas de capacitação, de 

tal forma que no processo de implementação nem todos os enfermeiros de um determinado 

setor haviam passado pelo processo. Ainda que tal estratégia seja inclusiva, à medida que não 

prioriza um setor em detrimento de outro, tal caminho levou a uma disparidade, em que 

alguns enfermeiros já estavam iniciando o processo de trabalho sistemático, enquanto outros 

ainda não. Tal fato gera limitações na avaliação da implementação da SAE na prática. 

 

 

- A gente até gostaria de ter participado mais de perto, mas infelizmente 
por ter sido um momento que as outras enfermeiras não tinham participado 

do curso, então eu não tinha como cobrar isso delas [...]. Então, acredito 

que faltem só três agora para participar. Então, depois que todos forem 
treinados aí sim a gente vai começar a ter esta visão mais de perto. 
(PAPOULA). 

 

 

2.5.b Estando a qualidade inferior a que se tem como meta pessoal 

 O Quadro 13 traz os códigos pertencentes a esse componente: 
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 Ao analisar a implementação da SAE, os enfermeiros afirmam que a qualidade da 

assistência ainda não está a contento. Ou seja, eles percebem que o componente Estando os 

enfermeiros em processo de aprendizado de habilidades para implementação da SAE é tão 

limitante que impacta diretamente a medida de qualidade, que foi instituída como meta a ser 

alcançada por cada enfermeiro.  

 Nesse componente há uma estreita conexão entre nível de conhecimento sobre a SAE, 

o qual está diretamente relacionado ao nível de qualidade; a unidade ainda não conseguiu 

atingir suas metas para a assistência de enfermagem, por conta do treinamento parcial dos 

funcionários. 

  

- Porque isso é muito novo para os enfermeiros e, logicamente, que a nossa 

análise parcial foi uma análise ruim, porque os enfermeiros estão neste 

processo ainda de aprendizagem. Estão ainda discutindo casos clínicos, e a 
qualidade ainda está inferior do que a gente tem como meta. (ORQUÍDEA).  

 

2.5.c Trabalhando sem apoio de uma teoria de enfermagem 

 O Quadro 14 traz os códigos pertencentes ao componente Trabalhando sem apoio de 

uma teoria de enfermagem: 

QUADRO 14: Assumindo limitações – parte 3 – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA T
ra

b
a
lh

a
n

d
o
 

d
e F

o
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a
 

S
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á
tica

 

p
ela

 P
rim

eira
 

V
ez

 

 Sendo uma discussão profunda a 

teoria de enfermagem, que ainda 

não foi alcançada. 

 Pesquisando a teoria mais 

adequada.  

Trabalhando sem 

Apoio de uma 

Teoria de 

Enfermagem 

 

Assumindo 

limitações 
 

QUADRO 13: Assumindo limitações – parte 2 – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

T
ra

b
a

lh
a

n
d

o
 d

e 

F
o

rm
a

 S
istem

á
tica

 

p
ela

 P
rim

eira
 V

ez 

 

 Tendo sido a análise parcial ruim. 

 Estando a qualidade inferior a que 

se tem como meta. 

 

Estando a Qualidade 

Inferior a que se tem 

como Meta Pessoal 

 

 

Assumindo limitações 
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Conforme percebemos, existe uma grande dificuldade dos enfermeiros na articulação 

das teorias de enfermagem com a prática. A construção de formulários na unidade correu 

antes da definição do referencial teórico da unidade. Tal fato dificulta e limita a 

uniformização dos processos de trabalho, bem como traduz a dificuldade conceitual que existe 

para muitos enfermeiros sobre as teorias de enfermagem e qual a sua utilidade à prática 

profissional. 

Esse é um grande prejuízo para a enfermagem, que pode ser herança de um viés dos 

cursos de graduação em enfermagem. Não há dúvidas de que as teorias de enfermagem são 

abordadas, porém a metodologia para o processo de ensino-aprendizagem destas deve ser 

revisitada, e quem sabe revisada em muitos cursos de graduação em enfermagem, para 

minimizar o problema. 

 

- A gente ainda não conseguiu fechar um critério, em termo de teoria de 
enfermagem, como diretriz de sistematização da assistência, isso é uma 

discussão mais profunda que a gente ainda não conseguiu chegar. 
(ORQUÍDEA). 

2.5.d Faltando acompanhamento dos resultados da assistência prestada 

 O Quadro 15 traz os códigos pertencentes a esse componente: 

QUADRO 15: Assumindo limitações – parte 4 – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

T
ra

b
a

lh
a

n
d

o
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e F
o
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a
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á
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p
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rim

eira
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ez 

 Percebendo uma falha do processo 

executivo, no acompanhamento do 
resultado, do processo na ponta que é o 

cliente. 

 Percebendo que não conseguiu manter uma 

associação em nível de satisfação do 
paciente, antes da implementação da SAE. 

 Tendo dúvidas sobre quais indicadores de 

enfermagem são utilizados para medir os 

resultados da SAE. 

 Tendo poucos indicadores ainda. 

 Supondo que existam indicadores fora de 

seu setor para medir a SAE. 

 Não sabendo se existe um estudo, um 

instrumento na casa que a gente possa 

avaliar a qualidade. 

 Achando que seu setor (admissão) não tem 

meios de mesurar os resultados da SAE. 

 

 

 

 

 

Faltando 

Acompanhamento 

dos Resultados da 

Assistência Prestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumindo 

limitações 
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 Por ser um processo ainda muito recente, os resultados tanto da implantação quanto da 

implementação ainda são difíceis de serem mensurados. Ainda que a avaliação seja feita através 

de grupo executivo que audita os prontuários em busca de informações sobre o correto 

preenchimento dos “formulários criados para a SAE”, o grupo utiliza um instrumento que tem 

critérios que não consideram a opinião dos pacientes sobre a qualidade da assistência prestada. 

Isso impede uma visão ampla durante a avaliação da qualidade da assistência. 

 

- Depois que eles vão para o arquivo, a gente avalia uma série de pontos 
como: proximidades dos diagnósticos com os dados clínicos do paciente; a 

redação diagnóstica; a qualidade desta redação diagnóstica; se este 

diagnóstico teve realmente reavaliação dentro do sistema SOAP; se as 
prescrições estão dentro daquela linha de diagnóstico ou se estão fora; se 

realmente são intervenções que geram itens concretos, ou se são 

intervenções subjetivas [...]. Eu acho, que é uma falha do processo 

executivo, que é o acompanhamento do resultado, do processo na ponta que 
é o doente, que é o cliente; então isso a gente valorizou menos na hora de 

monitorar. (ORQUÍDEA). 

 

 Outro aspecto a ser considerado refere-se à implementação, no qual os enfermeiros 

assumem como limitações importantes, fatos como o desconhecimento por muitos deles sobre 

a existência de indicadores de qualidade da assistência, propostos pela a unidade, e ainda a 

crença na impossibilidade de avaliar resultados da assistência. Sem um padrão de 

uniformização para a avaliação de resultados, como o estabelecimento de indicadores de 

qualidade, e seu consequente uso na prática, a avaliação da assistência fica comprometida. 

 

- Que hoje nós não temos todos os indicadores, a gente tem poucos 

indicadores ainda. (PAPOULA). 

 

- Vamos dizer tecnicamente essa é uma forma que eu enxergo, eu não sei 
ainda se existe um estudo, um instrumento na casa que a gente possa 

avaliar a qualidade. (CRAVO). 
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2.5.e Evidenciando falhas no método de trabalho cotidiano 

 No Quadro 16 os códigos pertencentes a esse componente: 

QUADRO 16: Assumindo limitações – parte 5 – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 
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a
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n
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á
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 Tendo algumas falhas. 

 Evidenciando que os enfermeiros fazem o 

SOP e não o SOAP. 

 Usando uma avaliação subjetiva dos 

resultados que não é registrado. 

 Estando desajustada com o método. 

 Sendo a evolução de enfermagem não 

voltada ainda pra prescrição de 

enfermagem e sim pra evolução técnica. 

 Tendo alguns pacientes com a 

sistematização. 

 Usando mais SOAP que a sistematização. 

 Vendo pelo histórico que algumas coisas 

ali não se enquadram na realidade do 

paciente. 

 Sendo a NANDA muito fechada, o que 

limita um pouco a sua visão. 

 Não sendo ainda formal ou estruturado. 

 Desenvolvendo o trabalho em alguns 

pacientes. 

 Achando que o nosso espaço fica um 

pouco à deriva. 

 Faltando foco, maior enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenciando 

Falhas no Método 

de Trabalho 

Cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumindo 

limitações 

 

 

Nesse componente verificamos uma série de códigos que traduzem questões 

associadas às falhas no que tange à metodologia da assistência de enfermagem. Há o discurso 

do desajuste com o método de trabalho, que talvez esteja conectado ao componente 

Trabalhando sem apoio de uma teoria de enfermagem, isso porque a teoria indica o método, e 

como não há uma definição por uma teoria de enfermagem, há uma dificuldade de trabalhar 

com um método. Cabe a seguinte reflexão: qual método e baseado em qual referencial 

teórico? 

 

- A gente recebeu apenas uma paciente que foi pra lá e como a gente ainda 
não estava muito ajustada com o método. (PAPOULA). 
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Outro fato importante é que o conceito de SAE ainda é conflitante para alguns 

enfermeiros. Há o discurso de que ao utilizar como forma de registro a estrutura SOAP
12

, o 

enfermeiro não está trabalhando de forma sistemática e que os enfermeiros não utilizam tal 

estrutura adequadamente. 

 

- Mas nós começamos com o SOAP e o SOAP até por hora esta sendo mais 

usado [...] o SOAP mesmo, mais do que a sistematização. Mas tem alguns 

pacientes com a sistematização... A grande maioria é com o SOAP e eu 
acho que com o SOAP já é um bom começo. (CRISÂNTEMO). 

 

- O seguimento do sistema SOAP, principalmente em sua fase A, que no 

último relatório parcial foi a fase que menos foi feita, que menos foi 
realizada, então muitos enfermeiros pulam, fazem SOP e não fazem SOAP. 
(ORQUÍDEA). 

 

Cabe destacar que ao refletirmos sobre a metodologia da assistência, percebemos que 

a proposição do registro na forma SOAP não dá conta sequencialmente do registro dos 

resultados. Para dar conta de tal carência pode ser utilizada a forma SOAPIE
13

 que agrega as 

intervenções e a avaliação de enfermagem. Porém, ambas são apenas formas de registro que 

devem ser ajustadas ao método previsto para a unidade. Pode-se dizer que ambas as formas 

contribuem para o trabalho sistemático de enfermagem. A pergunta que fica é: os enfermeiros 

acreditam que estarão implementando a SAE quando estiverem implementando todas as 

etapas da metodologia da assistência para o processo de enfermagem? Assim, volto à 

pergunta primeira pergunta: qual método e baseado em qual referencial teórico? 

Outra questão a ser pontuada reflete a falta de adequação de instrumentos e 

tecnologias
14

 para a implantação e implementação da SAE. Os enfermeiros relatam que o 

                                                
12 SOAP – Forma de organização dos registros de enfermagem que contempla em uma ordem sequenciada os 
dados subjetivos, os dados objetivos, a avaliação e o plano de cuidados (CARRARO; WESTPHALEN, 2001). 
13 SOAPIE (inglês) – subjective, objective, assessment, plan, intervention and evaluation. Em português: 

subjetivo, objetivo, avaliação baseada nos dados coletados registrada como problemas do paciente ou 

diagnósticos de enfermagem, planejamento, intervenções e avaliação dos resultados (HEALTH CARE 

INDUSTRY, 1999). 
14 O conceito de tecnologia considera três vertentes de acordo com Merhy (2002), a tecnologia leve que trata das 

relações, acolhimento, gestão de serviços;  a tecnologia leve-dura: trata dos saberes estruturados; e a tecnologia 

dura: quando envolve os equipamentos tecnológicos do tipo máquinas e as normas. 
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instrumento balizador da coleta de dados, o histórico de enfermagem, não está ajustado à 

realidade dos pacientes, necessitando de revisão. Talvez esse desajuste esteja relacionado à 

ausência de um referencial teórico para a construção do instrumento. Eles informam ainda que 

para a etapa de diagnóstico de enfermagem consideram a Taxonomia NANDA limitada.  

 

- O paciente complexo, ele é de risco, então eu estou pensando em fazer 

uma reunião até pra ver como que eu posso fazer. Tentar utilizar um 

instrumento que você já tem para que se possa adequar ao perfil da 
unidade [...] Tem um pouco da questão da dúvida na identificação do 

diagnóstico. Porque a NANDA ela fecha muito... aí é que limita um pouco, 

a sua visão. A gente quer descobrir... a gente foge um pouquinho do foco. 
Mas se a gente está seguindo a linguagem da NANDA vai ter que se inserir 

no que ela preconiza. (PAPOULA). 

 

2.5.f Tendo dificuldades associadas ao estabelecimento de uma nova forma de pensar 

 O Quadro 17 traz os códigos pertencentes ao componente aqui detalhado: 

QUADRO 17: Assumindo limitações – parte 6 – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

T
ra

b
a
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ez 

 Tendo os enfermeiros uma 

dificuldade de fazer uma 

impressão de diagnóstico, pelo 

fato de não pensarem. 

 Tendo dificuldades para fazer 

diagnóstico de enfermagem. 

 Tendo dificuldade com a 

identificação coerente dos 

diagnósticos de enfermagem. 

 Errando os diagnósticos, mas 

aprendendo com isso. 

 

 

Tendo Dificuldades 

Associadas ao 

Estabelecimento de 

uma nova Forma de 

Pensar 

 

 

 

 

Assumindo 

limitações 
 

  

 Nesse componente ficam evidentes as dificuldades associadas à questão do raciocínio 

diagnóstico. Cabe aqui o entendimento de que para a identificação dos diagnósticos de 

enfermagem e a consequente proposição de um plano assistencial, há necessidade de uma 

reflexão sobre os problemas do paciente e as prioridades associadas aos mesmos. Dentro 

dessa perspectiva podemos ter duas grandes possibilidades: a dificuldade de pensar sobre os 
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problemas do paciente e/ou a dificuldade de classificar esses problemas em diagnósticos de 

enfermagem Conforme a taxonomia NANDA. 

 O primeiro problema reflete a mecanização do trabalho da enfermagem, que por vezes 

pode se resumir ao cumprimento de tarefas que fazem parte da rotina de trabalho, sem refletir 

sobre as mesmas. No discurso há uma clara impressão de fragmentação na assistência à saúde, 

onde durante um bom tempo o trabalho intelectual parecia pertencer ao médico, e assim o 

trabalho da enfermagem não traria consigo a necessidade de uma elaboração de pensamentos 

para resolução dos problemas do paciente. Essa idéia traz também a reflexão sobre a 

subordinação da enfermagem ao processo intelectual médico, no qual o diagnóstico médico 

efetivamente norteou, e ainda norteia, a assistência de enfermagem; estando os enfermeiros 

mais afinados com uma assistência voltada especificamente para a doença e não para todas as 

suas repercussões para o paciente. 

 

- Você pode fazer uma impressão de diagnóstico, uma impressão de 

enfermagem daquele caso, e isso está relacionado ao fato de não pensar 
mesmo, de ter dificuldade em manter uma impressão, de concluir algo, que 

muitas vezes quem conclui é o médico. Como é que você vai concluir algo 

ali? Normalmente a gente não conclui nada, e esse momento seria o 
momento de conclusão. (ORQUÍDEA). 

 

 Outra questão apontada gira em torno da dificuldade de classificação dos problemas 

em diagnósticos de enfermagem – problema esse esperado, tendo em vista que diagnosticar é 

por si só uma tarefa complexa que envolve interpretação de uma gama de fenômenos de 

natureza objetiva e subjetiva. Daí como os processos interpretativos dão margem a diferentes 

opiniões, se os enfermeiros não se basearem em evidências claras do problema, correm o risco 

de se equivocarem em suas avaliações, comprometendo a precisão de seus diagnósticos. 

 

- A gente tenta acompanhar de alguma forma, mais atenta, pra ver o 
resultado... Se está sendo bem classificado, se está indo bem no 

diagnostico, se está coerente, [...] porque essa dificuldade a gente sente. 
(CRAVO). 
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2.5.g Tendo dificuldades gerenciais 

O Quadro 17 traz os códigos pertencentes ao componente Tendo dificuldades 

associadas ao estabelecimento de uma nova forma de pensar: 

QUADRO 18: Assumindo limitações – parte 7 – Componentes e Códigos 

 CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

T
ra

b
a

lh
a

n
d

o
 d

e F
o
rm

a
 S

istem
á
tica

 p
ela

 P
rim

eira
 V

ez
 

 Tendo dificuldades também na prática 

junto à conscientização dos técnicos de 

enfermagem, para que eles dêem 

importância à execução da prescrição 

de enfermagem. 

 Avançando lentamente. 

 Estando ainda muito preso ao papel. 

 Tendo dificuldade para cobrar a SAE 

das enfermeiras, uma vez que não 

fizeram o curso. 

 Achando que outros hospitais já estão 

um pouco mais avançados, por questão 
da informatização. 

 Fazendo mais do que se escreve. 

 Não realizando o diagnóstico. 

 Fazendo diagnóstico só dos pacientes 

da SAE. 

 Achando que a implementação e 

implantação da SAE está em fase 
muito inicial. 

 Definindo com todo o grupo que não 

seriam todos os pacientes. 

 Fazendo como dá em todos os 

pacientes. 

 Preocupando-se com muitas coisas. 

 Participando setores diversos do 
hospital mesmo estando alguns sem 

aplicarem a SAE. 

 Recebendo apenas uma paciente. 

 

 

 

 

 

Tendo Dificuldades 

Gerenciais 

 

 

 

 

 

Assumindo 

limitações 
 

Nesse último componente evidenciamos as dificuldades gerenciais que se traduzem 

em limitações para o trabalho sistemático. É importante destacar a questão da motivação que 

envolve não somente a participação das enfermeiras em oficinas para treinamento e 

consequente entendimento sobre a importância da SAE, mas também do papel dos técnicos de 

enfermagem frente à prescrição de enfermagem – visto que existe por vezes uma valorização 

da prescrição médica, em detrimento da prescrição de enfermagem. Assim, informações sobre 

os cuidados de enfermagem, por vezes deixam de ser implementadas, registradas ou mesmo 

checadas nos prontuários dos pacientes, por uma falta de compreensão acerca da importância 

desse cuidado para a obtenção precoce dos resultados junto ao paciente. 
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- E tenho dificuldades também na prática junto à conscientização dos 

técnicos de enfermagem, para que eles dêem importância à execução da 

prescrição de enfermagem. Ainda é uma atividade prescrita que tem menos 
importância para o técnico: ele ainda dá mais importância às medicações. 
(ORQUÍDEA). 

 

 Tal problema não é evidenciado somente em função dos técnicos de enfermagem, mas 

também em relação aos próprios enfermeiros, que muitas vezes não registram o que fazem, 

tirando a visibilidade da assistência prestada. Este fato limita, sem dúvida alguma, a avaliação 

dos resultados e a auditoria da assistência prestada. E vai de encontro à necessidade de 

registro da assistência postulada na lei nº 7498/86 do Exercício Profissional da Enfermagem e 

sobretudo, no artigo 6º da Resolução nº 358/2009 do COFEN: 

 

A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, 

envolvendo: a) um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; b) 

os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; c) 
as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de 

enfermagem identificados; d) os resultados alcançados como conseqüência 

das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. 

 

 Existem ainda outras limitações apontadas pelos enfermeiros como: a implementação 

da SAE em apenas alguns pacientes da unidade, e não em todos, bem como a lentidão nos 

processos de implantação e implementação. Porém, tais fatos são compreensíveis devido à 

característica do momento da unidade, que ainda se encontra em um projeto-piloto e, desta 

forma, incluir todos os pacientes e assim avançar mais rapidamente nos processos, pode 

acarretar consequências que venham comprometer o objetivo de toda a unidade. 

 

- Eu acho que no hospital como um todo em si a gente está engatinhando. 
(GÉRBERA). 

 

- E agora esse ano está tendo também o curso de exame físico, que uma das 

enfermeiras já participou... e aos pouquinhos a gente vai. (ROSA). 
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CATEGORIA 3: BUSCANDO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM UM 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 

 

A categoria Buscando a Qualidade da Assistência em um Hospital Especializado é 

constituída por duas subcategorias: 1) Trabalhando com Especialidades e 2) Refletindo 

sobre a Acreditação Hospitalar. 

 

DIAGRAMA 12: BUSCANDO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM UM   HOSPITAL  

ESPECIALIZADO 

 

 

A categoria representada no Diagrama 12 traduz o contexto de implantação do sistema 

de assistência de enfermagem, em que as especialidades de ginecologia e oncologia e a 

questão da acreditação hospitalar representam o grande pano de fundo para a SAE, dado as 

relações entre a qualidade e acreditação e entre acreditação e SAE, presentes no discurso 

coletivo.  

Na relação entre qualidade e acreditação o que ocorre é uma busca pela acreditação 

por parte dos hospitais com objetivos que variam desde a atração da clientela – que busca 

hospitais acreditados pela possibilidade de encontrar um ambiente organizado e com aparato 

tecnológico –, até a própria busca pela qualidade, que pode ser atribuída ao controle dos 

processos de trabalho. Já a relação entre SAE e acreditação está no controle dos processos de 

trabalho necessários para obtenção da acreditação hospitalar. A saída dos gestores para o 

controle dos processos de trabalho da enfermagem foi a implantação e consequente 
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implementação da SAE por meio do processo de enfermagem. Porém, para que todo esse 

processo de reformulação do trabalho ocorra, há que se considerar o cenário, que no caso do 

instituto, mais particularmente da Unidade II, é um cenário de especialidades e, como tal, 

exige um olhar diferenciado no gerenciamento. 

A categoria Buscando a qualidade da assistência em um hospital especializado fica 

bem evidenciada através se suas duas subcategorias e seus respectivos componentes e 

códigos, que serão apresentados a seguir. 
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3.1 Subcategoria: Trabalhando com Especialidades  

 A subcategoria Trabalhando com Especialidades demonstra o contexto do Instituto 

Nacional do Câncer, que se dedica ao tratamento e prevenção do câncer, mas que dentro de 

cada uma de suas cinco unidades, trabalha com diferentes especialidades. Essa subcategoria é 

constituída pelos seguintes componentes: Trabalhando com oncologia e Trabalhando com 

ginecologia, como visualizamos no Diagrama 13: 

 

DIAGRAMA 13: SUBCATEGORIA – TRABALHANDO COM ESPECIALIDADES 

 

  

Todos os componentes da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

apresentados no Quadro 19, na sequência:  
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QUADRO 19: Trabalhando com Especialidades – Componentes e Códigos 

  CÓDIGOS  COMPONENTES SUBCATEGORIA 

B
u

sca
n

d
o
 a

 Q
u

a
lid

a
d

e d
a

 A
ssistên

cia
 em

 u
m

 H
o
sp

ita
l 

E
sp

ecia
liza

d
o
 

 Percebendo diferentes realidades 

na assistência oncológica. 

 Ficando preso à avaliação de um 

cuidado insuficiente em oncologia 

 Sendo o paciente oncológico um 

paciente crítico, onde o diferencial 

nosso aqui é que além dele ser 

crítico ele é oncológico. 

 Tendo o perfil do paciente 

oncológico que ser ajustado à 
ginecologia e aos outros setores. 

 

 

Trabalhando com 

Oncologia 

 

 

 

Trabalhando com 

especialidades 

 

 Sentindo muita insegurança do que 

eles passaram de implementação, 

para trazer para a realidade da 
ginecologia. 

 Tendo o perfil do paciente 

oncológico que ser ajustado à 

ginecologia e aos outros setores. 

 Tendo expectativas do que seria 

ideal para um hospital que trabalha 
com gineco. 

 

 

Trabalhando com 

Ginecologia 

 

3.1.a  Trabalhando com oncologia 

 Os enfermeiros relatam que a realidade vivenciada no trabalho desenvolvido no INCA 

é demasiadamente complexa e que experiências de implantação da SAE em outros hospitais, 

ainda que com o mesmo perfil de clientela, não auxiliam no entendimento do processo sistemático 

de trabalho. É fato que há uma tendência a reduzir toda atividade de enfermagem complexa 

desenvolvida pelos enfermeiros a atividades junto a pacientes críticos em unidades de terapia 

intensiva, porém no instituto todos os pacientes são pacientes críticos e encontram-se internados 

em diferentes setores. Daí a necessidade de um olhar particular sobre o que é tido como crítico. 

Todavia, ainda que se consiga obter na troca de experiências, um norte para o processo de 

implantação, os caminhos são variados e dependem dessa particularidade própria do trabalho 

desenvolvido junto aos pacientes em diferentes hospitais.  

 
- E assim... na experiência do hospital oncológico a gente até participou de 

uma jornada se não me engano que teve lá no hospital do câncer São 

Paulo. Só que a visão deles eu não consegui inserir para a nossa realidade 
aqui do hospital do câncer.[...]Principalmente paciente oncológico, que 

eles trabalham hoje como paciente crítico, mas o paciente crítico em geral 

em qualquer hospital a assistência vai ser a mesma, só que o diferencial 
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nosso aqui é que além dele ser crítico ele é oncológico. Então é por isso 

que a gente quer trazer pra nossa realidade. (PAPOULA).  

 

3.1.b  Trabalhando com ginecologia 

 O trabalho na unidade II do INCA é específico na área de ginecologia, onde a apenas a 

questão do câncer da mama é excluída, pois o tratamento é realizado na unidade III. O 

entendimento da especificidade dessa abordagem gineco-oncológica, própria da unidade II, 

está presente no discurso dos enfermeiros.  

 

- Até porque a gente trabalha com ginecologia, lá por ser um hospital 

maior, eu não senti muita segurança do que eles passaram de 

implementação lá, para trazer pra nossa realidade aqui para o hospital do 
câncer [...] Então tem aquele perfil do paciente oncológico, mas a gente vai 

ter que ajustar ele à questão da ginecologia e dos setores. O paciente 

complexo ele é de risco, então eu estou pensando em fazer uma reunião até 
pra ver como que eu posso fazer. (PAPOULA).  
 

 

 A identificação de diagnósticos de enfermagem específicos desse campo de atuação 

passou a ser encarada não somente como uma tarefa necessária, própria da implementação da 

SAE, mas como um despertar cheio de expectativas em relação a esse trabalho a ser 

desenvolvido. 

 

- Mas assim foi uma experiência boa e aí nós começamos realmente a 

despertar este interesse de até ir buscar os nossos diagnósticos... Até em 
termos de expectativas do que seria o ideal para um hospital que trabalha 

mais com gineco. (PAPOULA). 
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3.2  Subcategoria: Refletindo Sobre a Acreditação Hospitalar 

 A subcategoria Refletindo sobre a Acreditação Hospitalar demonstra outra situação 

que contextualiza o momento presente no Instituto, a busca pela acreditação hospitalar e a sua 

relação com a qualidade. Essa subcategoria é constituída pelo componente: Refletindo sobre 

acreditação hospitalar, como visualizamos no Diagrama 14: 

 

DIAGRAMA 14: SUBCATEGORIA – REFLETINDO SOBRE A ACREDITAÇÃO 

       HOSPITALAR 

 

 O componente da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

apresentados no Quadro 20: 

QUADRO 20: Refletindo Sobre Acreditação Hospitalar – Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 
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 Tendo que ficar preso à 

idéia de vinculação entre 

qualidade e acreditação.  

 Passando pelo processo de 

acreditação. 

 

Pensando na relação 

entre Qualidade e 

Acreditação 

 

Refletindo sobre a 

acreditação hospitalar 
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3.2.a Pensando na relação entre qualidade e acreditação 

 A idéia de acreditação hospitalar está vinculada à qualidade de tal maneira que por 

vezes parece que sem a acreditação um hospital trabalha sem oferecer qualidade nos serviços 

prestados. Os enfermeiros têm vivido nessa atmosfera de acreditação, mas conseguem 

perceber que o fato do hospital conseguir obter acreditação hospitalar não garante 

necessariamente a qualidade dos processos de trabalho, nem tampouco da assistência de 

enfermagem. A acreditação “garante” o controle dos processos de trabalho e não 

necessariamente “controla” os produtos desses processos.  

 

- Hoje o hospital está passando pelo processo da acreditação. Então a 
gente não tem que ficar preso a isso... que qualidade tem que estar 

vinculada a acreditação, não é só isso. Tem que despertar mesmo nas 

pessoas que nós podemos oferecer o melhor, independente de ser um 

hospital acreditado ou não. Isso tem que fazer parte do seu dia a dia, nós 
estamos buscando a cada dia melhorar. (PAPOULA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

CATEGORIA 4: VIVENCIANDO A SAE 

A categoria Vivenciando a SAE é constituída por quatro subcategorias: 1) 

Desmistificando Crenças Relacionadas à SAE; 2) Vivenciando um Paradoxo na 

Sistematização do Cuidado; 3) Assumindo Paradigmas para o Cuidado Sistematizado; 

4) Implantando o Trabalho Sistemático.  

DIAGRAMA 15: VIVENCIANDO A SAE 

 

 

Na categoria Vivenciando a SAE todo o processo de implantação da SAE cede lugar 

às atividades relativas à sua implementação. É a partir desse momento que os enfermeiros 

desenvolvem estratégias de enfrentamento para lidar com as dificuldades do trabalho 

sistemático, bem como experimentam esse trabalho com todas as suas demandas. A categoria 

apresentada no Diagrama 15 pode ser compreendida por meio de suas quatro subcategorias e 

seus respectivos componentes e códigos, como veremos adiante. 
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4.1 Subcategoria: Desmistificando Crenças Relacionadas à SAE 

 A subcategoria aponta para crenças que os enfermeiros têm em relação à SAE. Tais 

crenças estão tão difundidas entre eles, que podem até mesmo inviabilizar o processo de 

implementação da SAE. A idéia de que o trabalho sistemático aumenta o número de tarefas a 

serem desenvolvidas pode exaurir até o enfermeiro mais disposto, antes mesmo de o trabalho 

começar. Porém ao re-processar o seu trabalho os enfermeiros evidenciam que a SAE pode 

proporcionar muitos benefícios que vão de encontro ao ideário coletivo, desmistificando 

crenças relacionadas à implantação da SAE, como no componente próprio do Diagrama 16: 

 

DIAGRAMA 16: SUBCATEGORIA – DESMISTIFICANDO CRENÇAS 

               RELACIONADAS À SAE 

 

  

 Todos o componente da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais é 

apresentado no Quadro 21, na sequência:  
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4.1.a Desmistificando a sobrecarga de trabalho relacionada à SAE 

 Ao iniciar o processo de implementação da SAE os enfermeiros passaram do 

imaginário à ação e começam a perceber que quanto mais organizado for o trabalho, menor o 

re-trabalho. Se houver uma distribuição adequada e justa das atividades a serem 

desenvolvidas, e se as ferramentas de trabalho forem postas à mesa e corretamente utilizadas, 

o processo de trabalho fica menos pesaroso, pois não haverá desperdício de energia de muitas 

pessoas em uma mesma atividade. Isso não significa dizer que o trabalho será menos 

cansativo, até porque no seu significado trabalho é “[...] aplicação de forças e faculdades 

humanas para alcançar um determinado fim” (FERREIRA, 2004, p.783), isso já denota 

cansaço, porém com a SAE os enfermeiros perceberam um melhor aproveitamento desse 

trabalho e menor desgaste físico e intelectual. 

 

- E também, juntamente com a entrada do sistema SOAP como guia de 

registro, a passagem da evolução de enfermagem de 12 horas para 24 

horas. Isso foi bom também porque, se você tem uma enfermaria com 10 
leitos e 2 enfermeiros, você tem 5 pacientes por dia por 12 horas para 

serem evoluídos, e isso diminui a sobrecarga. (ORQUÍDEA). 

 

- Mas eu acredito que vai ser positivo, neste sentido de você ver que não é 

nada daquilo. Desmistificar aquela coisa de que vai dar mais trabalho. 
(PAPOULA). 

 

- E é por isso que eu acho que as pessoas falam: “- Há eu tenho mais 

trabalho!” Mas eu acho que não. (CRISÂNTEMO). 

 

QUADRO 21: Desmistificando Crenças Relacionadas à SAE – Componentes e Códigos 

 CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

V
iv

en
cia

n
d

o
 a

 S
A

E
 

 Diminuindo a sobrecarga com a 

metade dos pacientes evoluídos em 

12 horas. 

 Desconhecendo a SAE e achando 

que vai dar mais trabalho / 

Achando que vai precisar de mais 

gente / Vendo que não é nada 
disso. 

 Desmistificando aquela coisa de 

que vai dar mais trabalho. 

 Acreditando não ter mais trabalho 

por conta da SAE. 

 

 

 

Desmistificando a 

sobrecarga de 

trabalho 

relacionada à SAE 

 

 

 

Desmistificando 

crenças relacionadas à 

SAE 
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4.2 Subcategoria: Vivenciando um Paradoxo na Sistematização do Cuidado 

 A subcategoria aponta para algumas experiências vivenciadas pelos enfermeiros 

durante o processo interativo de implementação da SAE. Foi possível perceber situações 

paradoxais no discurso dos enfermeiros, que podem estar associadas a dificuldades de 

compreensão da SAE tanto pelos próprios enfermeiros, quanto pelos demais membros da 

equipe de saúde. 

 Vivenciando um Paradoxo na Sistematização do Cuidado é uma subcategoria 

composta por: Preocupando-se que a SAE promova o esquecimento do paciente e 

Evidenciando tensões interdisciplinares com o novo modelo de trabalho sistemático, 

presentes no Diagrama 17: 

 

DIAGRAMA 17: SUBCATEGORIA – VIVENCIANDO UM PARADOXO NA 

 SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO 

  

  

 Os componentes da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

apresentados no Quadro 22, na sequência: 
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4.2.a Preocupando-se que a SAE promova o esquecimento do paciente 

 Nesse componente evidenciamos o primeiro paradoxo: o medo de que através do 

trabalho sistemático ocorra o esquecimento do paciente. 

 

- Eu acho que a gente se preocupa das pessoas não se apegarem muito a 
isso e esquecer da assistência direta ao paciente. (PAPOULA). 

  

Existe uma situação contraditória, tendo em vista que compreendemos o que é a 

sistematização da assistência de enfermagem, e como se dá sua aplicação por meio do 

processo de enfermagem, o que ocorre é uma aproximação do paciente, e não um 

afastamento. Essa aproximação é necessária para que o enfermeiro possa avaliar, diagnosticar, 

QUADRO 22: Vivenciando um Paradoxo na Sistematização do Cuidado –  

Componentes e Códigos 

 CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

V
iv

en
cia

n
d

o
 a

 S
A

E
 

 Trabalhando com a SAE e 

esquecendo da assistência direta. 

Preocupando-se que 

a SAE promova o 

esquecimento do 

paciente 

 

 

Vivenciando um 

paradoxo na 

sistematização do 

cuidado 
 Entristecendo-se porque quase 

ninguém lê o que se escreve. 

 Havendo pouco interesse na 

leitura. 

 Recebendo críticas de outros 

profissionais por conta do tamanho 

do registro. 

 Tendo dificuldades com outros 

profissionais. 

 Tendo dificuldade interdisciplinar. 

 Sendo questionados sobre a 

competência para avaliar o 

paciente. 

 Preocupando outros profissionais 

com a invasão de outras áreas. 

 Incomodando outros profissionais. 

 Entrando em outras áreas 

profissionais. 

 

 

Evidenciando 

tensões 

interdisciplinares 

com o novo modelo 

de trabalho 

sistemático 
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prescrever, implementar e reavaliar os pacientes, sem a experiência do cuidado à beira do 

leito, não é possível efetivamente implementar o processo de enfermagem e 

consequentemente sistematizar a assistência.  

 O medo do afastamento acontece, pois quando os enfermeiros se vêem diante da 

necessidade de implementar a SAE, eles tomam consciência de que ao organizar os métodos 

de trabalho, novas tarefas surgem e podem demandar tempo, e esse tempo compete com o 

tempo junto aos pacientes. Porém, se houver organização não haverá prejuízos para ambos os 

lados. 

 

4.2.b Evidenciando tensões interdisciplinares com o novo modelo de trabalho sistemático 

 

 A sistematização da assistência trouxe tantas modificações à estrutura do trabalho da 

enfermagem, que deu visibilidade ao trabalho implementado pelos enfermeiros, por meio do 

registro de todas as atividades desenvolvidas nos prontuários dos pacientes. Essa visibilidade 

trouxe o olhar de outros profissionais para o trabalho feito pela enfermagem, e isso além de 

apontar para a grandiosidade de nossas atividades, traz à tona um conflito de papéis.   

 

- Agora a gente está tendo certa dificuldade com outros profissionais. Que 
teve umas questões colocadas quando viram o histórico que nós criamos; o 

pessoal da psicologia e fisioterapia estão questionando até aonde que a 

gente poderia ir. Se a gente não está interferindo na área delas. A 
psicologia acha se temos preparo para fazer este tipo de pergunta que a 

gente colocou ali. [...] Aquelas perguntas que estão ali, nós já fazíamos 

isto. As pessoas estão meio preocupadas em estarmos invadindo. (ROSA). 

 

 

- Não; está incomodando muita gente. Tipo assim... ao ponto do pessoal da 
nutrição perguntar: “- Você tem que escrever mesmo isso, que o paciente 

está aceitando a dieta?” O pessoal da Psicologia pergunta assim: “- Você 

tem que escrever mesmo isso, que a paciente está ansiosa?” Para eles a 
gente está entrando na área deles e pelo visto está incomodando. 
(VIOLETA). 

 

  

 O curioso é que realmente tal como foi dito pelos enfermeiros, as atividades que 

causam estranheza a outros profissionais, e que são por vezes encaradas como uma invasão do 

espaço profissional deles, são justamente atividades que sempre foram desenvolvidas pelos 
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enfermeiros, mas que agora são registradas. Assim, tudo o que está registrado expõe nosso 

modo de trabalhar e a importância de tudo aquilo que é implementado. Daí percebe-se pelos 

comentários dos outros profissionais, que eles não conhecem o nosso papel. 

 Interessante também é perceber que se estamos abordando os pacientes em toda sua 

complexidade, esse não deveria ser um problema, e sim uma solução na busca por uma 

assistência de qualidade. Então, por que os enfermeiros estão incomodando tanto?  

 

 

- E o novo sempre é assustador, com isso eu acho que já está mudando 
algumas coisas; pessoas estão em volta... não da enfermagem... de outras 

categorias. Estão se sentindo incomodadas. Eu já ouvi até comentários:     

“- Porque estão escrevendo tanto?” Entendeu? (LÍRIO). 

 

 

 Talvez o registro de enfermagem cause tamanho desconforto em alguns profissionais, 

à medida que eles não reconhecem o papel do enfermeiro, e por isso acreditam que o registro 

deve ser minimizado. Daí outro paradoxo: se os enfermeiros pouco escrevem, poucos dados 

dividem com os demais membros da equipe, e assim podem comprometer a assistência 

prestada. Porém, se escrevem muito, incomodam os outros profissionais, que reclamam 

mesmo sem ter lido tudo aquilo que foi relatado. Essa situação paradoxal pode acarretar um 

conflito ideológico para alguns enfermeiros que ou tendem a vitimizar-se, ou tomam uma 

posição a favor do seu trabalho e do registro de todas as atividades que desenvolvem, 

valorizando o que escrevem. 

 

- Agora uma coisa me deixa triste, quase ninguém lê o que a gente escreve. 
(GÉRBERA). 

 

- O triste eu só acho isso, o pessoal não lê aquilo que a gente escreve. Não 

há esse movimento de interesse, não há. E existem os dois lados... já ouvi 
também um outro residente falando: “- Mas esse pessoal... (eles não lêem... 

mas vêem) esse pessoal está escrevendo muito!” Olha que tempo sentado 

com o livro na mão, escrevendo não sei o quê! Você vê os dois lados. Eu 

acho que ele reclamou que o pessoal está escrevendo muito, com o livro na 
mão. Ele deveria então sentar e ler o que estava escrito ali. Daí ele iria ver 

que aquilo que estava escrito ali, tem a ver e é necessário... Eu fico triste é 

com isso, que é muito triste. (GÉRBERA). 
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4.3 Subcategoria: Assumindo um Novo Paradigma para o Cuidado Sistematizado  

 A subcategoria Assumindo um Novo Paradigma para o Cuidado Sistematizado, 

apresentada no Diagrama 18, traz por meio de seu componente Desconstruindo o Modelo 

Biomédico para a Práxis Cotidiana, a necessidade vivenciada de uma reordenação 

paradigmática para a assistência de enfermagem. 

 

DIAGRAMA 18: SUBCATEGORIA – ASSUMINDO UM NOVO PARADIGMA PARA O   

CUIDADO SISTEMATIZADO 

 

 

 

 O componente da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

apresentados no Quadro 23, na sequência:  

 

 

 

 

 



 111 

QUADRO 23: Assumindo um Novo Paradigma para o Cuidado Sistematizado – 

                                    Componentes e Códigos 

 CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

V
iv

en
cia

n
d

o
 a

 S
A

E
 

 Desvinculando um pouco a questão 

do raciocínio, em termos de 
patologia, para respostas humanas. 

 Procurando uma aproximação com a 

questão da enfermagem. 

 Tendo sido uma experiência negativa 

fazer o curso com um mestre médico, 

um professor docente médico. 

 Tendo o curso um direcionamento 

para a questão patológica. 

 Percebendo que há a necessidade do 

enfermeiro ter outro tipo de 

raciocínio.  

 Achando melhor escolher um 

enfermeiro que desse esse curso. 

 Tendo grande dificuldade de 

desvincular o raciocínio do 

paradigma biomédico. 

 Tendo o modelo biomédico como 

formação.  

 Tendo que se livrar disso e começar 

a pensar diferente.  

 Desconstruindo o modelo biomédico 

para ter uma nova idéia da profissão. 

 Ficando muito preso naquela coisa... 

o que o médico fala, o que o médico 
diz, o que o médico manda... e não é 

isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconstruindo o 

modelo biomédico 

para práxis 

cotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumindo um novo 

paradigma para o 

cuidado 

sistematizado 

 

 

4.3.a Desconstruindo o modelo biomédico para a práxis cotidiana 

 Esse componente aponta para uma necessidade emergente para a enfermagem, a 

desconstrução do modelo biomédico. Isso se justifica, pois, com o emprego de um modelo de 

prática focado no modelo biomédico. Identificar todas as necessidades afetadas do paciente é 

uma tarefa difícil, pois a ênfase da visão assistencial nesse caso, reside na doença. Para que o 

enfermeiro desenvolva seu raciocínio diagnóstico, ele deve ampliar sua visão para além do 

diagnóstico médico e do tratamento da doença. Isso, sem dúvida, requer um exercício 

intelectual constante de pensar sobre as necessidades do paciente, com base nas repercussões 

da doença e não pensar somente na própria doença e no respectivo tratamento medicamentoso 

para a mesma.  

 

- A gente sentiu a necessidade de treinar o raciocínio clínico específico da 

área de enfermagem, né? De desvincular um pouco a questão do 
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raciocínio, em termos de patologia, para respostas humanas; procurando 

nos aproximar mais da questão da enfermagem em si. (ORQUÍDEA). 

 

- Até nesta questão da gente falar um pouco do diagnóstico médico, que é 

uma coisa que é importante. Hoje sabemos que nós temos capacidade de 
fazer os nossos diagnósticos e até mesmo de contribuir de certa forma até 

para raciocinar mesmo. A gente fica muito preso naquela coisa... o que o 

médico fala, o que o médico diz, o que o médico manda e não é isso... O 
enfermeiro o diferencial dele que está no conhecimento científico, é lógico 

que a gente não vai medir... querer saber mais que o médico. (PAPOULA).  

 

  

Desta forma, esse componente não aponta para a necessidade de exclusão do modelo 

biomédico, até porque ele serve a nossa prática, mas somente para uma realocação, para os 

enfermeiros encontrem nesse modelo um dos olhares que precisam ter para o cuidado, e não o 

assumam como o único olhar próprio da assistência. 

 

- E tem todo aquele modelo biomédico que a gente vem de formação. Então 
desconstruir isso, pra ter uma nova idéia dentro da nossa própria 

profissão, foi um pouco difícil. Neste período venho tentando fazer isso. 
(CRAVO). 
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4.4 Subcategoria: Implementando o Trabalho Sistemático 

 A subcategoria Implementando o Trabalho Sistemático, representada no Diagrama 

19, apresenta os obstáculos estruturais e os fatores facilitadores, que interferiram na 

implementação da SAE. Esses componentes baseiam-se no processo interativo dos 

enfermeiros, desenvolvido na implantação da SAE, eles desvelaram uma realidade onde se fez 

necessário o desenvolvimento de estratégias para reforçar pontos fortes da unidade, como para 

lidar com a adversidade durante a implementação do trabalho sistemático. 

 

DIAGRAMA 19 – SUBCATEGORIA: IMPLEMENTANDO O TRABALHO 

 SISTEMÁTICO 

 

 Os códigos referentes aos componentes da subcategoria foram divididos em partes e a 

primeira parte encontra-se no Quadro 24: 

 

QUADRO 24: Implementando o Trabalho Sistematizado – parte 1– Componentes e Códigos 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA V
iv

en
cia

n
d

o
 a

 S
A

E
 

 Auxiliando a implementação da SAE 

com o sistema SOAP. 

 Facilitando, através do SOAP, a 

implementação da sistematização. 

 Tendo a sistematização do horário da 

evolução facilitado a implementação 

da SAE. 

 

 

Apontando 

facilitadores para 

implementação da 

SAE 

 

 

 

Implementando o 

trabalho sistemático  

 



 114 

 

 

4.4.a Apontando facilitadores para implementação da SAE 

 Os enfermeiros identificam alguns fatores que estão relacionados ainda ao processo de 

implantação e que favorecem a implementação da SAE. Medidas tomadas para construção de 

bases para a SAE e reordenações nos processos de trabalho, nesse momento são sentidas 

como fatores que cooperam à implementação da SAE, tais como: a mudança no sistema de 

registro e na distribuição de tarefas; a oportunidade de exercitar o raciocínio diagnóstico, de 

discutir e praticar a implementação da SAE a partir de casos clínicos no GERC; o 

conhecimento adquirido no curso de SAE; e a questão do monitoramento do registro nos 

prontuários pela auditoria. 

QUADRO 24: Implementando o Trabalho Sistemático – parte 1 – Continuação 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA                     V
iv

en
cia

n
d

o
 a

 S
A

E
 

 Tendo controle e acompanhamento do 

processo.  

 Monitorando todo o processo por 

sistema interno de auditoria. 

 Achando relevantes o curso de SAE e 

exame físico para implementação da 

SAE. 

 Tendo menos dificuldade para o 

diagnóstico de enfermagem a partir dos 
cursos. 

 Tendo uma visão melhor da SAE após 

o curso. 

 Utilizando cursos, oficinas e GERC 

para implementação e implantação da 
SAE. 

 Afirmando que a prática traz maior 

facilidade para implementação. 

 Passando a evolução de enfermagem 

de 12 para 24 horas.  

 Dividindo a evolução em dois turnos: 

manhã e noite. 

 Dividindo os grupos de pacientes 

internados em dia e noite. 

 Dividindo: metade diurna e metade 

noturna 

 Dividindo o trabalho entre o plantão 

noturno e diurno. 

 Fazendo evolução 24 horas. 

 

 

Apontando 

facilitadores para 

implementação da 

SAE 

 

 

 

 

 

 

 

Implementando o 

trabalho sistemático  
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- Então independente de ter SN ou SD aquele paciente vai ser evoluído por 

um enfermeiro das 24 horas dentro do sistema SOAP. Isso já acontece em 

100% dos pacientes independente da implantação da SAE, mas a gente 
sabe que isso veio auxiliar a implementação da SAE. [...]Então, isso quer 

dizer, que é neste momento que o enfermeiro reavalia se o diagnóstico 

admissional feito no ambulatório, mudou ou se ele persiste; e isso facilitou 

então ao SOAP e a sistematização do horário de evolução facilitou, então, 
a implementação da sistematização. (ORQUÍDEA).  

 

- Na verdade eu só comecei há ter uma pouco melhor quando houve o curso 

da SAE, que foi dado pela professora Vera. Aí eu já tinha alguma coisa, 

porque eu já tinha começado a estudar, mas com o curso da SAE é que foi 
dada uma visão melhor. E aí com o GERC então, foi tudo, assim, uma coisa 

gradativa. (CRISÂNTEMO). 

 

 A segunda parte dos códigos referentes ao componente Apontando obstáculos 

estruturais na implementação da SAE, ainda na mesma subcategoria, encontra-se no Quadro 25: 
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4.4.b Apontando obstáculos estruturais na implementação da SAE 

Alguns obstáculos estruturais influenciaram a implementação da SAE; um desses 

obstáculos, apontado pelos enfermeiros, foi o dimensionamento de pessoal. Tendo em vista 

que para alguns enfermeiros é muito difícil implementar a sistematização da assistência, por 

conta de um quantitativo de pacientes muito elevado, frente ao número de enfermeiros. 

Assim, à primeira vista quando se deparam com a situação, pensam que não vão conseguir e 

não refletem sobre estratégias que podem lançar mão para implementar o cuidado na prática.  

 

QUADRO 25: Implementando o Trabalho Sistemático – parte 2 – Códigos e Componentes 

 CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

V
iv

en
cia

n
d

o
 a

 S
A

E
 

 Afirmando que a SAE é uma coisa muito 

trabalhosa. 

 Sendo um quantitativo muito grande. 

 Questionando como vamos evoluir 28 

pacientes. 

 Sendo um trabalho um pouco demorado. 

 Tendo que preencher muitos formulários. 

 Faltando condições de aplicar a SAE em 

todos os pacientes. 

 Faltando condições de implementar 

plenamente a SAE. 

 Afirmando que a SAE é uma coisa muito 

trabalhosa. 

 Tendo insuficiência de profissionais para 

realizar a SAE. 

 Achando insuficiência de profissionais para 

fazer a sistematização. 

 Sendo um quantitativo muito grande. 

 Questionando como vamos evoluir 28 

pacientes. 

 Achando um quantitativo de três a cinco 

enfermeiros no setor necessário para conta da 

SAE por plantão. 

 Acabando com o técnico de enfermagem para 

dar conta da SAE. 

 Faltando treinamento, para visualizar o papel 

da enfermagem, por alguns profissionais. 

 Achando inicialmente que não iam conseguir. 

 Achando inicialmente que não ia dar conta. 

 Achando que estão conseguindo fazer. 

 

 

 

 

 

Apontando 

obstáculos 

estruturais na 

implementação da 

SAE  

 

 

 

 

 

 

Implementando o 

trabalho sistemático  
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- Bom no início a gente achou que não ia dar conta. Porque é muita gente, 

como é que nós vamos evoluir 28 pacientes, fazendo a sistematização, que é 

uma coisa muito detalhada. (MARGARIDA). 

 

- Até dividimos um pouco com o plantão noturno... O plantão noturno faz 
uma parte e o plantão diurno faz outra. Mas mesmo assim não os 28 

pacientes. Porque se o diurno tivesse que fazer dos 28 pacientes... sem 

chance! Porque sem condições! O número de profissionais eu acho que não 
é um número exato para que possa fazer esse trabalho. Eu acho que fica 

muito capenga fazer esse trabalho com o número de funcionários que 

temos. Nós somos dois, tem um enfermeiro de um setor e lá são três leitos. 
(GÉRBERA). 

  

 Uma situação apontada por um dos entrevistados, foi a do perfil da unidade como 

sendo um fator de interferência na implementação da SAE. Claro está que o dimensionamento 

de recursos humanos deve considerar o quantitativo e a complexidade dos pacientes. Porém, 

nesse caso o enfermeiro aponta para outro fator: a exigência por uma assistência de qualidade. 

Tal exigência impacta na relação enfermeiro x paciente, pois ele afirma que em outros 

hospitais essa relação é equilibrada, mas que no instituto ela se torna desigual pelo nível de 

exigência pela qualidade. 

 

- Tem uma coisa... Eu acho também que o quantitativo de funcionários tem 
que ser maior. Em relação à realidade de outros lugares, é até bom, 

entendeu? Mas como aqui a exigência é maior, então, que dizer, os 

profissionais têm que ter maior? Por plantão, no mínimo, uns três a cinco. 
Porque assim é a nossa realidade, mas assim: uns três ou cinco, entendeu? 

(LÍRIO). 

 

 Outro fator apontado como obstáculo à implementação da SAE, por um entrevistado, 

reside na fragmentação de nossa categoria profissional. Ele acredita que tendo em vista as 

atividades desenvolvidas pelo enfermeiro, ao sistematizar a assistência, não há necessidade de 

outros profissionais como auxiliares e técnicos de enfermagem, sugerindo inclusive sua 

extinção, para melhorar a assistência prestada.  
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- Deveriam optar sendo só a enfermeira, entendeu? Acabar com o técnico, 

mas aí seria uma; sei lá... Não sei a quanto anda, como está essa discussão. 

Mas eu acho que em algum momento, isso vai ter que parar pra ver, porque 
a gente é muito fragmentado. Isso atrapalha a SAE, e atrapalha em relação 

o nosso fazer... do enfermeiro. (LÍRIO). 
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CATEGORIA 5: RECONHECENDO AS CONSEQUÊNCIAS DA SAE PARA A 

QUALIDADE DO CUIDADO PROFISSIONAL 

A categoria Reconhecendo as Consequências da SAE para a Qualidade do 

Cuidado Profissional é constituída por seis subcategorias: 1) Apontando Indicadores de 

Qualidade Normativos da Enfermagem; 2) Apontando Indicadores Empíricos da SAE; 

3) Reconhecendo Impactos Positivos da SAE; 3) Refletindo sobre a Implementação da 

SAE para o Cliente; 4) Percebendo Reflexos para o Gerenciamento de Enfermagem; 5) 

Refletindo sobre a Experiência Vivenciada, apresentadas no Diagrama 20: 

DIAGRAMA 20: RECONHECENDO AS CONSEQUÊNCIAS DA SAE PARA A 

         QUALIDADE DO CUIDADO PROFISSIONAL 

 

 Na categoria em questão, os enfermeiros relatam as consequências da SAE para a 

qualidade através da reflexão da experiência vivenciada e da percepção dos impactos 

positivos da mesma para a qualidade do cuidado, para o cliente e para o gerenciamento de 

enfermagem. Para essa avaliação tomam por base alguns indicadores de qualidade, clássicos 

do gerenciamento, e referem outros indicadores empírico, sensíveis à SAE. 
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5.1 Subcategoria: Apontando Indicadores de Qualidade Normativos da Enfermagem 

 

 Esta subcategoria traz como componentes indicadores de qualidade da assistência de 

enfermagem, utilizados pelo instituto na avaliação da qualidade da assistência prestada. O 

Diagrama 21 apresenta apenas os indicadores que foram codificados, através dos relatos dos 

enfermeiros, como produto das entrevistas concedidas. 

  

DIAGRAMA 21 – SUBCATEGORIA: APONTANDO INDICADORES DE QUALIDADE  

NORMATIVOS DA ENFERMAGEM 
 

 
   

 Os componentes apresentados acima e seus respectivos códigos são apresentados no 

Quadro 26, porém como os relatos não dão ênfase a nenhum indicador, esses componentes 

foram agrupados e analisados num contexto mais geral. 

QUADRO 26: Apontando Indicadores Normativos da Enfermagem – Códigos e Componentes 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA R
eco

n
h

ecen
d

o
 a

s 

C
o
n

seq
u

ên
cia

s d
a
 

S
A

E
 p

a
ra

 a
 

Q
u

a
lid

a
d

e d
o
 

C
u

id
a
d

o
 

P
ro

fissio
n

a
l 

 Usando a escala EVA para 

dor. 

 Usando a escala EVA. 

 Observando dor como 

indicador de qualidade. 

 

 

Utilizando o 

indicador 

Escala de Controle 

da Dor – EVA 

 
 

Apontando 

indicadores 

normativos da 

enfermagem 
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 Como foi mencionado, não há uma unanimidade com relação aos códigos relatados 

pelos enfermeiros, que se referem às escolhas institucionais de indicadores, para avaliação da 

qualidade à beira do leito. Isso traz reflexões sobre a aplicabilidade desses indicadores na 

prática: Será que os enfermeiros conhecem os indicadores de qualidade eleitos para uso em 

sua instituição? Será que eles identificam os indicadores de qualidade presentes nos 

instrumentos de trabalho cotidiano? Será que participaram ou opinaram quanto à decisão de 

uso dos mesmos? Ou será ainda, que conhecem os indicadores, mas não os utilizam por 

diferentes circunstâncias? 

 Qualquer uma dessas perguntas encontra elementos que as reforçam quando a questão 

de análise é a subcategoria Apontando Indicadores Empíricos da SAE, que será motivo do 

próximo item de análise, em que percebemos que alguns critérios de avaliação utilizados 

QUADRO 26: Apontando Indicadores Normativos da Enfermagem – Continuação 

CÓDIGOS COMPONENTES SUBCATEGORIA 

R
eco

n
h

ecen
d

o
 a

s C
o

n
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u
ên
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s d

a
 S

A
E

 p
a
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 Q

u
a
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a
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e d
o
 C

u
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a
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o
 

P
ro

fissio
n

a
l 

 Usando risco de queda.  

 Avaliando a qualidade com risco de 

queda.  

 Observando risco para queda como 

indicadores de qualidade. 

 Sendo a questão da queda do paciente 

no leito, e outros os principais 
indicadores. 

 

Utilizando o 

indicador 

Quedas no Leito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apontando 

indicadores 

normativos da 

enfermagem 

 Estabelecendo a questão da infecção e 

taxa de flebite como principais 

indicadores. 

Utilizando o 

indicador 

Taxa de infecção 

 Observando as reações adversas. 

 Tendo indicadores calcados dentro dos 

efeitos adversos da enfermagem. 

Utilizando o 

indicador 

Efeitos Adversos 

 Usando a escala de Braden. 

 Tendo escala de úlcera de pressão. 

 Usando úlcera de pressão. 

 Avaliando a qualidade com risco de 

úlcera de pressão. 

 Sendo a questão da úlcera, um dos 

principais indicadores. 

 

Utilizando o 

indicador 

Manutenção da 

Integridade da Pele 

 Pesquisando a satisfação do cliente. 

 Buscando a satisfação do cliente. 

Utilizando o 

indicador 

Satisfação do 

Paciente 



 122 

pelos enfermeiros são subjetivos. Entretanto, a questão é que ainda que os enfermeiros 

reconheçam os indicadores normativos e até os utilizem, o que se percebe é um 

desentrosamento com os mesmos. Quando questionados sobre o uso de indicadores, quase 

todos os enfermeiros tiveram dúvidas ou precisaram de algum tempo para refletir sobre quais 

indicadores eles utilizavam em sua prática cotidiana, ou mesmo não sabiam relatar quais os 

indicadores de qualidade utilizados na unidade. 

 

 
- Deixa eu ver mais o que... de indicador, bom agora você me pegou. Por 

exemplo, o protocolo do risco de queda, o protocolo de dor a gente 

visualiza muito isso de acordo com a escala EVA
15

, a gente observa muito e 
tenta protocolar as reações adversas são os que eu mais observo. 

(MARGARIDA). 

 

 

- Ah, sim! A gente usa as escalas: Braden, que a gente usa no histórico, e 

tem a EVA. Certamente, tem escala de úlcera de pressão.  Sim, a gente usa: 
risco de queda e úlcera de pressão. Assim, para avaliar a qualidade da 

assistência é mais assim: risco de queda e úlcera de pressão, mesmo. 

(ROSA). 

 

- Há a questão da infecção, taxa de flebite, deixa ver qual era o outro... 

acho que os principais eram esses. Porque a gente tinha aberto muito leque 

e acabou fechando em alguns, nos detendo naqueles mais importantes. 
(PAPOULA). 

 

- Bom, como os nossos indicadores de qualidade da assistência, eles são em 
termos de divisão de enfermagem; eles são calcados dentro dos efeitos 

adversos da enfermagem com o cliente. (ORQUÍDEA). 
 

 

 

                                                
15 Escala Visual Analógica (EVA) é empregada no Instituto para avaliação da intensidade da dor em pacientes 

internados. Apresenta variação de 0 a 10, na qual 0 equivale a ausência de dor e 10 o máximo possível de dor 

para o indivíduo. 
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5.2 Subcategoria: Apontando Indicadores Empíricos da SAE 

 

 A subcategoria trata de indicadores de qualidade subjetivos, citados com base 

empírica. Ela é composta por três componentes que juntos expressam alguns indicadores 

relatados pelos enfermeiros como sendo os indicadores de qualidade utilizados pelos mesmos, 

ainda que não normativos, para avaliar a qualidade da assistência que prestam, conforme o 

Diagrama 22. 

DIAGRAMA 22 – SUBCATEGORIA: APONTANDO INDICADORES DE QUALIDADE 

EMPÍRICOS DA SAE 

 

 
 

 Os três componentes da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

apresentados no Quadro 27: 

QUADRO 27: Apontando Indicadores Empíricos da SAE – Códigos e Componentes 
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 Observando a melhora do paciente 

como indicador de qualidade. 

 Acreditando que tendo um foco na 

atenção das necessidades humanas 

básicas ele será melhor assistido. 

 Identificando as necessidades dos 

pacientes. 

 Sendo o indicador de qualidade 

focado nesses domínios.  

 

Apontando como 

indicador o 

Atendimento das 

necessidades humanas 

básicas 

 

 

Apontando 

indicadores 

empíricos da SAE 
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5.2.a Atendimento às necessidades humanas básicas 

 Muitos enfermeiros quando questionados sobre a utilização de indicadores de 

qualidade da assistência, relataram que avaliam a qualidade através da observação e avaliação 

quanto ao atendimento de necessidades do paciente. Ou seja, eles verificam se a necessidade 

afetada de um paciente, que pode ou não estar descrita como um diagnóstico de enfermagem, 

foi ou não atendida através de intervenções de enfermagem eficazes.  

QUADRO 27: Apontando Indicadores Empíricos da SAE – Códigos e Componentes 
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 Avaliando pra ver se está sendo feito 

diagnóstico. 

 Avaliando os prontuários pra ver a 

continuidade, pra ver se estão sendo 

acompanhadas diariamente essas evoluções. 

 Apontando indicadores de qualidade: o registro 

de dados clínicos suficientes para a 
compreensão de uma reavaliação diagnóstica. 

 Apontando indicadores de qualidade: a 

pertinência das prescrições de enfermagem 

para cada diagnóstico levantado. 

 Avaliando se as prescrições estão dentro 

daquela linha de diagnóstico ou se estão fora. 

 Avaliando se realmente são intervenções que 

geram itens concretos, ou se são intervenções 

subjetivas. 

 Avaliando se está sendo bem diagnosticado e 

se está coerente.  

 Avaliando os indicadores de qualidade 

utilizados na unidade pela evolução do colega. 

 Apontando indicadores de qualidade: a 

pertinência do diagnóstico em relação aos 

dados clínicos contados. 

 Avaliando pelo instrumento de auditoria uma 

série de indicadores como: proximidades do 

diagnósticos com os dados clínicos do 

paciente; a redação diagnóstica; a qualidade 
desta redação diagnóstico; se este diagnóstico 

teve realmente reavaliação dentro do sistema 

SOAP. 

 Apontando o conforto como indicador. 

 

 

 

 

 

 

Apontando como 

indicador o 

Registro de 

enfermagem 

adequado 

 

 

 

 

 

 

Apontando 

indicadores 

empíricos da SAE 

 Percebendo a aproximação com o paciente 

como indicador de qualidade. 

Apontando como 

indicador a 

Aproximação do 

cliente 
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- As necessidades do paciente, você vai começar a ver que, eu acho que: 
quando você começa a ver as necessidades do paciente, as necessidades 

básicas humanas que não estão sendo atendidas... Quer dizer, o paciente 

está sendo assistido melhor. Com certeza que lá na frente o nível de 

internação, de repente, vai cair; o tempo de internação (LÍRIO). 

 

 Outro item apontado por um dos entrevistados foi a avaliação do paciente em relação 

ao conforto, ou seja, se a assistência de enfermagem proporciona conforto, então a avaliação é 

positiva em relação à qualidade. O conforto nesse caso não deve ser confundido com 

satisfação do cliente quanto à hotelaria, o real sentido da abordagem reside no plano da 

atenção a alguma necessidade do paciente, para que o mesmo sinta-se confortável. 

 

- Como o paciente melhorou assim, até em uma mudança de decúbito em 

uma... chegar lá, mexer, virar, colocar, e tal. Você colocar o paciente em 
uma posição de Trendelemburg; vai dar um conforto. O que na verdade ele 

tem um conforto. Às vezes é um conforto, um curativo uma... até uma 

palavra mesmo, um conforto até de psicológico às vezes. (LÍRIO). 
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5.3 Subcategoria: Reconhecendo Impactos Positivos da SAE 

 

 A subcategoria Reconhecendo Impactos Positivos da SAE é densa e traz em si o 

maior número de códigos e componentes de todas as categorias codificados nessa tese. 

Inclusive seus componentes têm íntima relação com o fenômeno central. Essa subcategoria é 

constituída pelos seguintes componentes: reconhecendo impactos positivos da SAE no vínculo 

com a clientela, para a qualidade, no registro de enfermagem, no gerenciamento do tempo, 

nos processos cognitivos e na valorização profissional, como visualizamos no Diagrama 23: 

 

DIAGRAMA 23 – SUBCATEGORIA: RECONHECENDO IMPACTOS  

                POSITIVOS DA SAE 

 

 
 

 

 

 Cada componente da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais foi separado 

em tabela específica, devido a grande quantidade de códigos a ser apresentada. O primeiro 

componente Reconhecendo impactos positivos da SAE no vínculo com a clientela é 

apresentado no Quadro 28: 
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5.3.a Reconhecendo impactos positivos da SAE no vínculo com a clientela 

 

 

 Nesse componente percebe-se que com o trabalho sistemático os enfermeiros 

aproximam-se dos pacientes, buscando através de uma relação menos procedimental e mais 

humanística, a possibilidade de estabelecimento de um canal de comunicação para 

identificação de suas necessidades. Tal ação não é possível sem a interação 

enfermeiro/paciente; daí cresce a necessidade de estabelecimento de vínculo, para que se 

estabeleça o processo terapêutico.  

 Assim, percebemos que a demanda é encarada de forma positiva pelos enfermeiros, 

que reconhecem o impacto positivo dessa interação na aproximação e na redução da 

automatização do trabalho.  

 

 

- Com essa sistematização a gente vai ficando mais próximo, mais próximo 

ao paciente, porque obriga a gente também a sentar e conversar, identificar 

as coisas[...]Um contato mais direto com o paciente. Porque você tem que 
sentar e ouvir o que ele está falando e tentar identificar alguma angústia 

que ele tenha, se ele tem algum problema e tentar relacionar. Isto é, tentar 

ajudar ele a melhorar da melhor maneira possível, pra não ficar aquela 
coisa automática... (MARGARIDA).  

 

 

QUADRO 28: Reconhecendo impactos positivos da SAE no vínculo com a clientela – 

                       Códigos e Componentes 
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 Existindo envolvimento do enfermeiro 

para com o paciente com a SAE. 

 Ficando bem nítido o envolvimento da 

equipe e o resultado final que é 

apresentado junto ao paciente. 

 Tendo um contato mais direto com 

paciente. 

 Tentando ajudar a melhorar o paciente. 

 Tendo menos automaticidade com o 

contato com o paciente. 

 Ficando mais próximo do paciente. 

 Olhando mais a parte emocional do 

paciente e a confiança que ele tem. 

 Sistematização obrigando o enfermeiro 

a sentar e conversar com paciente. 

 Trazendo maior envolvimento das 

pessoas. 

 

 

 

 

Reconhecendo 

impactos positivos 

da SAE no vínculo 

com a clientela 

 

 

 

 

Reconhecendo 

Impactos Positivos 

Da SAE 
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- Antes ele não era visto, então era simplesmente: “- Ah! Ele vai pra 

cirurgia, então tá!” Não existia então essa coisa do envolvimento. 
(CRISÂNTEMO). 

 
 

 O componente Reconhecendo impactos positivos da SAE para a qualidade é o 

próximo a ser analisado, e seus códigos são apresentados no Quadro 29, e demonstram a 

percepção dos enfermeiros na relação direta da SAE com a qualidade da assistência: 

 

 

 

QUADRO 29: Reconhecendo impactos positivos da SAE para a qualidade – 

                  Códigos e Componentes 
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 Acreditando que a SAE trouxe alguma 

modificação para a prática de enfermagem. 

 Percebendo subjetivamente uma grande 

melhora. 

 Percebendo uma ampliação do horizonte na 

avaliação da qualidade. 

 Dando a SAE esse olhar diferenciado. 

 Conseguindo ver várias coisas positivas na 

questão da qualidade da assistência. 

 Achando uma coisa positiva, compartilhar o 

conhecimento para beneficiar o nosso 

paciente. 

 Tendo uma visão diferenciada no setor, do 

que seja realmente o SAE. 

 Achando que melhora a assistência para o 

ciente e para a instituição. 

 Achando que é um grande ganho. 

 Achando que na sistematização, o problema 

maior do paciente é focado. 

 Dando uma resolutividade melhor através da 

SAE.  

 Tornando-se mais prático, mais utilizado, 

mais eficiente. 

 Conseguindo verificar se o paciente tem 

algum tipo de lesão através dessa forma de 

trabalho.  

 Conseguindo acompanhar melhor, sempre 

apoiado por toda a rede que dá suporte pra 

gente. 

 Achando que o paciente vai ser melhor 

assistido.  

 Achando que qualifica o trabalho da equipe 

de enfermagem. 
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QUADRO 29: Reconhecendo impactos positivos da SAE para a qualidade – 

                  Códigos e Componentes 
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 Acreditando que a SAE trouxe alguma 

modificação para a prática de enfermagem. 

 Percebendo subjetivamente uma grande 

melhora. 

 Percebendo uma ampliação do horizonte na 

avaliação da qualidade. 

 Dando a SAE esse olhar diferenciado. 

 Conseguindo ver várias coisas positivas na 

questão da qualidade da assistência. 

 Achando uma coisa positiva, compartilhar o 

conhecimento para beneficiar o nosso 

paciente. 

 Tendo uma visão diferenciada no setor, do 

que seja realmente o SAE. 

 Achando que melhora a assistência para o 

ciente e para a instituição. 

 Achando que é um grande ganho. 

 Achando que na sistematização, o problema 

maior do paciente é focado. 

 Dando uma resolutividade melhor através da 

SAE.  

 Tornando-se mais prático, mais utilizado, 

mais eficiente. 

 Conseguindo verificar se o paciente tem 

algum tipo de lesão através dessa forma de 

trabalho.  

 Conseguindo acompanhar melhor, sempre 

apoiado por toda a rede que dá suporte pra 
gente. 

 Achando que o paciente vai ser melhor 

assistido.  

 Achando que qualifica o trabalho da equipe 

de enfermagem. 

 Achando que com esse modelo está mais 

completo. 

 Achando que a SAE trouxe modificações. 

 Conseguindo ver também que aquele 

problema não era tão recente, problemas que 

eram mais duradouros. 

 Tendo hoje muitos exemplos de diagnósticos 

feitos ambulatorialmente naquele momento 
que ele interna e foram sanados durante a 

internação dele. 

 Caminhando de uma forma mais reta, mais 

retilínea, para resolução dos problemas. 

 Acreditando que a SAE trouxe modificações 

para a pratica de enfermagem. 
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QUADRO 29: Reconhecendo impactos positivos da SAE para a qualidade – Continuação 
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 Qualificando o trabalho do enfermeiro. 

 Tendo uma visão geral do paciente com a 

SAE. 

 Fazendo uma avaliação com base não 

somente nos nossos preceitos. 

 Explicando que o enfermeiro era antigamente 

mais prático. 

 Negando um cuidado individualizado 

anteriormente. 

 Supondo um passo positivo para a 

enfermagem, com a SAE, para o futuro. 

 Tendo uma mudança positiva, em relação ao 

atendimento, com a SAE. 

 Visualizando uma boa resposta ao tratamento 

do paciente, através de auditoria, com a 

aplicação da SAE. 

 Afirmando que houve mudanças na melhoria 

da qualidade do atendimento. 

 Qualificando a instituição de enfermagem. 

 Fazendo outros profissionais trabalharem 

também como impacto na aplicação da SAE. 

 Achando que a SAE dá qualidade ao trabalho 

do enfermeiro. 

 Acreditando que a SAE trouxe modificação 

para a prática de enfermagem. 

 Tendo uma visão holística do paciente. 

 Vendo o paciente com uma visão holística 

com a SAE. 

 Observando resultados na alta do paciente 

 Fazendo somente o exame físico antes da 

SAE. 

 Mudando para fazer cuidados integrais. 

 Trazendo modificação para a prática de 

enfermagem com a SAE. 

 Sofrendo impacto com a aplicação da SAE. 

 Melhorando a qualidade com a volta para a 

assistência. 

 Achando-se mais voltada a burocracia 

anteriormente à SAE. 

 Vendo o paciente como um todo. 

 Repercutindo na prática. 

 Melhorando a qualidade. 

 Achando o cliente melhor visto. 

 Sabendo o que esta acontecendo. 

 Conseguindo um plano individualizado. 

 Sendo os “pacientes-piloto” acompanhados 

de forma mais atenta. 

 Tendo uma escala anteriormente 

fragmentada. 
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5.3.b Reconhecendo impactos positivos da SAE para a qualidade 

 Os enfermeiros relatam que a SAE trouxe qualidade para a assistência de enfermagem, 

tendo em vista que sua implementação suscitou a necessidade de um olhar mais holístico 

sobre os pacientes. O componente Reconhecendo impactos positivos da SAE no vínculo com a 

clientela, tem estreita ligação com o componente em análise. À medida que os enfermeiros 

interagem com os pacientes, criam a possibilidade de ampliar a percepção das necessidades 

individuais de cada pessoa e reconhecer os problemas à beira do leito, considerando o 

paciente na sua integralidade. Assim, passam a trabalhar com base no indivíduo e não no 

grupo ou setor. Através desse olhar mais holístico, conseguem ser mais resolutivos ao 

traçarem intervenções de enfermagem e, consequentemente, podem ofertar mais qualidade à 

assistência prestada. 

 

- Eu acho que na sistematização, a gente consegue focar o problema maior 
do paciente e dar uma resolutividade melhor também. Então, torna-se mais 

prático, mais utilizado, mais eficiente. Eu acho que qualifica o nosso 

trabalho, assim... da equipe de enfermagem. (CRAVO). 

 

- Para o cliente acho que ficou mais bem visto né? É como eu te falei, você 
não vai ver só a doença você vê o social, você vê o cultural, você vê tudo do 

paciente. (VIOLETA).  

 

- A gente tinha aquela escala de cuidados fragmentada. Um grupo de 

técnicos dava banho, um grupo de técnicos fazia a medicação, um grupo de 

técnicos... Então o cuidado não era individualizado. Com a sistematização 
da assistência de enfermagem a gente começou a perceber que o paciente 

tem necessidade de uma atenção individualizada e de cuidados 

individualizados. Então o técnico agora, não faz um grupo, ele não faz uma 
atividade, enfim, o técnico de enfermagem cuida do paciente de modo 

integral. (ORQUÍDEA). 

 

 A mudança no olhar dos enfermeiros é produto das mudanças nos processos de 

trabalho, que imprimem um novo ritmo à pratica não somente da equipe de enfermagem, mas 

também de outros profissionais. Por circunstâncias que abrangem a delimitação de espaços de 

atuação profissional, a minimização de possibilidades de exposição das fragilidades 



 132 

profissionais, ou ainda para garantir a qualidade dos serviços prestados, a SAE está 

funcionando no instituto como uma mola propulsora no caminho para a qualidade. 

 

- Você não só trabalha, mas faz com que os outros trabalhem também. 
(LÍRIO). 

  

Neste caminho, o impacto da SAE para a qualidade da assistência de enfermagem já é 

evidenciado como um produto da aproximação enfermeiro/paciente, da repercussão da visão 

holística e do cuidado individualizado. Tal fato foi percebido no registro das atividades 

desenvolvidas junto aos pacientes, através da auditoria nos prontuários. Mesmo num projeto-

piloto, a efetividade
16

 da assistência é percebida, ainda que de forma discreta. 

 

- Quando a gente faz auditoria de prontuário a gente consegue visualizar 

que está tendo, aos pouquinhos, uma boa resposta em relação ao 
tratamento do paciente. (CRISÂNTEMO). 

  

 A situação específica do registro é apresentada no próximo componente – 

Reconhecendo impactos positivos da SAE no registro de enfermagem –, porém ainda que se 

reflita sobre a relação entre burocracia e registro, no caso da SAE, mesmo com a implantação 

de um novo formato de registro e criação de instrumentos para subsidiá-lo, houve em paralelo 

uma redistribuição da escala de trabalho para operacionalizar o preenchimento das 

informações nos prontuários. Essa mudança na rotina de trabalho trouxe a percepção do 

impacto direto da desburocratização na qualidade da assistência. 

 

- Qualidade também melhorou. Porque agora a gente está mais voltada 
para a assistência. Antes era mais a burocracia então você ficava muito 

preocupado em evoluir, então você não tem aquela parte de assistência 

apesar da gente “ser assistencial”. A gente estava muito voltada à 
burocracia, muito preso ao papel. (MARGARIDA). 

                                                
16 Efetividade: relação entre o grau em que as melhorias reais na saúde são de fato alcançadas em função de um 

resultado potencial ideal (DONABEDIAN, 2003). 
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 Diante de algumas repercussões indiretas do registro de enfermagem para a qualidade, 

já apresentadas, nesse momento o componente que trata diretamente a relação entre o registro 

de enfermagem e a qualidade vem à tona para análise no Quadro 30.  

 

 

5.3.c Reconhecendo impactos positivos da SAE no registro de enfermagem 

 Nesse componente, os enfermeiros relatam o que mudou no registro de enfermagem e 

o que cooperou para a qualidade a assistência. Um fator de impacto está relacionado ao 

aperfeiçoamento do registro de enfermagem, que se tornou mais completo, estruturado, 

sistemático e complexo. 

 

- Mudou! Mudou, as nossas evoluções mudaram totalmente. Mudaram 

totalmente porque antes a gente só fazia o exame físico do paciente. O 
paciente entrava aqui, lúcido e orientado, deambulando sem queixas. 

Agora não, além do exame físico a gente tem que conversar com o paciente, 

ele tem que expor o que ele está sentindo e a gente tem que identificar as 
queixas dele e passar para o papel da melhor maneira possível. 

(MARGARIDA). 

 

 

- Pra que a gente pudesse tornar essa sistemática mais concreta, a gente 

idealizou o seguimento deste paciente dentro da evolução do sistema SOAP. 
Isso foi também uma coisa difícil porque os enfermeiros estavam ainda 

trabalhando em evoluções que ainda não eram estruturadas, eram registros 

QUADRO 30: Reconhecendo impactos positivos da SAE no registro de enfermagem – 

      Códigos e Componentes 
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 Tornando o registro mais 

detalhado. 

 Percebendo impacto na escrita. 

 Trazendo benefícios com a 

utilização da escrita com rotina. 

 Apontando benefícios pela escrita. 

 Dando um melhor andamento ao 

trabalho com a escrita. 

 Tendo uma evolução mais 

completa. 

 Fazendo uma boa evolução 

baseada na assistência. 

 Mudando totalmente as evoluções. 

 Sendo feita em três folhas, uma 

coisa que era feita em uma. 
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impactos positivos 

da SAE no registro 

de enfermagem 
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muitas vezes dentro de uma ordenação que cada um tinha pra si que era o 

certo, e muitas vezes não era. Isso foi bom também por que... Torna o 

registro mais detalhado. (ORQUÍDEA). 

 

 

 Esses registros aperfeiçoados, com nível de estruturação e detalhamento maior, 

auxiliam na garantia da qualidade. Eles proporcionam a possibilidade de explicitar demandas 

dos pacientes que não foram observadas ou que não foram registradas por outros 

profissionais, mas que servem a todos os membros da equipe de saúde e que poderiam gerar 

agravos ou aumento no tempo de internação, caso não fossem observados. 

 

  

- Porque antes a enfermagem não escrevia isso, a enfermagem tinha assim: 

está orientado, não está. Agora começou a entrar em detalhes e começou a 
mostrar serviço: o que a nutrição escreve, a enfermagem já escreveu; o que 

a psicóloga não viu, a enfermagem está lá. Porque a SAE cobra, você tem 

que ver. (VIOLETA).   

  

 

 Cabe a ressalva de que essa nova forma de trabalho cobra o preço no registro e o 

registro, por sua vez, retroalimenta o trabalho. Daí a idéia de que “a SAE cobra”, pois é 

imprescindível registrar para instrumentalizar os colegas e subsidiar a continuidade da 

assistência com qualidade. 

 

 O registro de enfermagem tal como todas as atividades sistemáticas demandam tempo, 

e o impacto da SAE no gerenciamento do tempo, é apresentado no Quadro 31: 
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5.3.c Reconhecendo impactos positivos da SAE no gerenciamento do tempo 

 Nesse componente os enfermeiros reconhecem que ao trabalharem de forma 

sistemática, ganham tempo. À medida que avaliam os pacientes em toda sua complexidade, 

eles ganham condições para acompanhar e predizer situações clínicas, e assim agir com mais 

pró-atividade. Além disso, perdem menos tempo tentando descobrir o que ocorreu com os 

pacientes em outros plantões, pois o registro das atividades é mais completo, isso sem dúvida 

faz com que os enfermeiros ganhem tempo à beira do leito.  

A redução no tempo despendido com a SAE se dá proporcionalmente, porque ainda 

que os enfermeiros empreguem tempo nas atividades sistemáticas, já analisadas como mais 

estruturadas, há um ganho no tempo relacionado à continuidade da assistência.  

 

- Às vezes, pode dar a impressão que o tempo gasto no trabalho aumenta 

com a SAE, mas ele diminui. Eu acho que proporcionalmente ele diminui 
muito; porque um próximo colega que vai pegar a minha evolução e a 

minha avaliação ele já vai estar bem mais seguro daquilo que o paciente 

tem, do que ele pegar e começar tudo de novo. [...] Não, eu acho que 

QUADRO 31: Reconhecendo impactos positivos da SAE no gerenciamento do tempo – 
                        Códigos e Componentes 
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 Diminuindo a sobrecarga com a metade 

dos pacientes evoluídos em 12 horas. 

 Diminuindo a sobrecarga. 

 Tendo mais tempo para fazer a avaliação 

do registro. 

 Achando que melhora a resolutividade 

porque deixam de traçar alguns 

caminhos indiretos e que consomem 

tempo. 

 Achando que melhora bastante o tempo 

para a equipe de enfermagem, já tendo 

esse acompanhamento diário. 

 Tendo a impressão de que é muito longo 

o tempo, mas não é.  

 Evitando com a SAE pegar a evolução e 

começar tudo de novo. 

 Achando que o tempo gasto no trabalho 

diminui com a SAE. 

 Pegando o jeito fica rapidinho. 

 Dando a impressão que o tempo aumenta 

com a SAE / Afirmando que o tempo 

diminui. 

 Afirmando que proporcionalmente o 

tempo diminui muito. 

 

 

 

Reconhecendo 
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tempo 
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diminui em relação ao todo. Entendeu? Tanto para a equipe, quanto para o 

paciente. Eu acho que o paciente vai ser melhor assistido. E a equipe de 

enfermagem já tendo esse acompanhamento diário, embora... dê a 
impressão que é muito longo, mas não é. Acho que melhora bastante o 

tempo. (CRAVO). 

  

- Você gasta tempo com isso. Mas eu acho, que depois que você pega o jeito 
de fazer, aí fica rapidinho... Depois que você pegar... Como é que eu vou te 

falar; o jeito, depois que você pegar o jeito, aí vai mais fácil. (VIOLETA). 

 

  

O ganho de tempo mencionado pelos enfermeiros é constatado no próprio ato de 

registrar e também junto ao paciente no momento da avaliação, pois o enfermeiro pode 

trabalhar com uma base para investigação, evitando recorrências na coleta e no registro da 

informação no prontuário. O tempo do re-trabalho influencia diretamente na qualidade, à 

medida que tem relação com outros códigos já analisados, como vínculo e efetividade.  

 

 

- Porque o enfermeiro tem mais tempo para fazer a avaliação e o registro. 

Logicamente a visita de enfermagem é feita para todos os pacientes, só que 

a evolução é feita dentro de 24 horas. Então, independente de ter SN ou SD 
aquele paciente vai ser evoluído por um enfermeiro das 24 horas dentro do 

sistema SOAP. (ORQUÍDEA). 
 

 

 Para a implementação da SAE foram construídas bases sólidas para que os 

enfermeiros conseguissem sair do plano da teoria para o plano da prática com certa segurança. 

Um dos reflexos positivos dessa construção está diretamente relacionado aos processos 

cognitivos, conforme visualizamos no Quadro 32: 

 

QUADRO 32: Reconhecendo impactos positivos da SAE nos processos cognitivos – 

                          Códigos e Componentes 
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 Percebendo que os enfermeiros têm 

alcançado um nível intelectual clínico 
importante. 

 Percebendo a melhora do nível 

intelectual do enfermeiro. 

 Tendo respaldo científico, intelectual e 

clínico para realizar os procedimentos. 

 Percebendo utilização do intelecto pelo 

enfermeiro em termos de fenômeno e 

de intervenção. 
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 Até os dias atuais o trabalho da enfermagem por vezes é encarado como prático, no 

qual as atividades desenvolvidas estão desconectadas de um processo intelectual; como se o 

fazer estivesse descolado do pensar. Tal afirmativa pode ser corroborada nos depoimentos que 

se seguem. Os enfermeiros alegam que antes da implantação da SAE, suas visões eram 

limitadas e reducionistas, apontando para uma prática pouco reflexiva e esvaziando o 

processo de cuidar a um ato mecanicista. Porém, com a necessidade de mapear os problemas 

dos pacientes na taxonomia NANDA, os enfermeiros passaram a olhar mais profundamente 

para esses problemas e discuti-los em busca de uma melhor compreensão da etiologia dos 

fenômenos identificados à beira do leito, buscando intervenções mais efetivas. 

 

 

- Ah... tem melhorado, tem melhorado. Tem feito o pessoal da enfermagem 

pensar, entendeu? No diagnóstico, no tratamento... fora que isso é o que o 

paciente precisa, e por aí vai. (VIOLETA). 

 

QUADRO 32: Reconhecendo impactos positivos da SAE nos processos cognitivos – 

      Continuação 
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 Pensando antes de fazer. 

 Achando que a sistematização vai te dar este 

olhar diferenciado. 

 Sabendo hoje que temos capacidade de fazer os 

nossos diagnósticos e até mesmo de contribuir 

de certa forma até para raciocinar mesmo. 

 Tendo que perceber quando o paciente está 

começando a agravar.   

 Começando a perceber e focalizar naquilo, que 

pra gente hoje está mais evidente de 

complicação do paciente. 

 Favorecendo um olhar diferenciado do 

profissional enfermeiro. 

 Estando o diferencial do enfermeiro no 

conhecimento científico. 

 Estando um próximo colega que vai pegar a 

minha evolução e avaliação, bem mais seguro 

daquilo que o paciente tem.  

 Fazendo o pessoal da enfermagem pensar. 

 Trazendo uma modificação do padrão de 

atuação do enfermeiro, no que diz respeito à 

postura e à utilização um pouco do intelecto 

com a aplicação da SAE. 
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- A nossa profissão é prática mesmo, e agora eu estou percebendo, os 

enfermeiros que são da SAE já têm pensado mais em termos de fenômeno e 

em termo de intervenção. Isso logicamente é uma coisa subjetiva que eu 

tenho percebido, e que isso para mim é uma grande melhora porque a 
gente tem muito a fazer, a gente não consegue parar para pensar antes de 

fazer, porque a gente é o fazer. (ORQUÍDEA).  

 

 Quando os enfermeiros perceberam a relevância de seu trabalho, surgiu um novo 

impacto: o da valorização profissional, apresentado no Quadro 33:  

 

 

 

 

  

QUADRO 33: Reconhecendo impactos positivos da SAE na valorização profissional – Códigos e  
  Componentes 
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 Começando a valorizar a própria 

profissão e a ter maior visibilidade do 

que eles faziam antes. 

 Observando a diferenciação entre 

enfermeiro e técnico de enfermagem que 

alguns pacientes tem feito. 

 Identificando-se como enfermeiro e 

orgulhando-se do seu trabalho. 

 Dando mais visibilidade ao enfermeiro. 

 Valorizando o enfermeiro com a SAE. 

 Percebendo que muitos pacientes já têm 

identificado mais facilmente o 

enfermeiro do técnico. 

 Ajudando a sistematização a fazer esta 

correlação do que você realmente fez.  

 Acreditando que, através de um serviço 

prestado ao paciente, haverá um reflexo 
para o enfermeiro. 

 Achando um possível caminho para a 

enfermagem desenvolver seu papel, sua 

visão. 

 Definindo o enfermeiro pelo uso do 

diagnóstico de enfermagem. 

 Valorizando o enfermeiro com o fim dos 

técnicos. 

 Abrindo o mercado com a utilização da 

SAE. 

 Valorizando a profissão. 

 Modificando, valorizando a profissão de 

enfermagem. 

 Olhando o paciente de maneira diferente 

de outro profissional. 
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 Com a implementação da SAE, os enfermeiros sentiram-se mais valorizados, isso 

porque o trabalho desenvolvido gerou uma aproximação com a clientela, que proporcionou 

uma maior visibilidade sobre suas ações, permitindo que os pacientes percebessem quem são 

os enfermeiros da unidade. Esse reconhecimento de papéis é muito importante, pois sendo a 

enfermagem uma profissão estratificada, com três diferentes categorias profissionais, atuando 

num mesmo cenário, há uma forte tendência à generalização, de que todos são enfermeiros. 

 

- O que eu tenho percebido, grosso modo, é a diferenciação entre 

enfermeiro e técnico de enfermagem que alguns pacientes têm feito.  Os 
pacientes quando a gente vai passar a visita eles estão começando a 

perceber certa diferenciação. Eles falam: “- Ah... aquela doutora, mas que 

não é doutora. É outra doutora, mas que doutora??? Ah! É a enfermeira. 

Ah! Isso! Mas não é a enfermeira, é a chefe.”  [...] Então tenho percebido 
que muitos pacientes já têm identificado mais facilmente o enfermeiro do 

técnico, e a SAE ajuda. Porque a SAE ela prescreve uma forma de 

abordagem de acompanhamento clínico que antes não tinha. 
(ORQUÍDEA). 

 

  

 Com a SAE os enfermeiros passaram a valorizar suas atividades, compreendendo a 

importância do trabalho que é implementado à beira do leito, pois reconhecem que toda ação 

requer um reconhecimento de necessidades e um pensar sobre as mesmas. Daí percebem que 

tem autonomia para questionar as necessidades apontadas por outros profissionais, com base 

em evidências clínicas. 

 

 

- E isso é bom porque eles começam a valorizar coisas que eles faziam 
antes e que agora... Uma coisa é você passar uma sonda nasogástrica, 

outra coisa é você identificar que aquele paciente precisa de uma sonda 

nasogástrica, e ter esta autonomia; e estar respaldado cientificamente, 
intelectualmente, clinicamente, então, isso aí que eu vi que mudou não em 

todos, mas numa boa parte. [...] Então eu percebi que os enfermeiros têm 

alcançado um nível intelectual clínico importante, e outra coisa também é 
que eles estão começando a valorizar a própria profissão, e estão 

começando a ter maior visibilidade do que eles faziam antes. 

(ORQUÍDEA).  

 

 

- E eu acho que é uma valorização do enfermeiro muito importante, porque, 
tipo, fazendo uma parte só administrativa, quer dizer, a gente faz e não 

registra o que a gente faz. E eu acho que isso está dando uma valorizada. 

(LÍRIO). 
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5.4 Subcategoria: Refletindo sobre a Implementação da SAE para o Cliente na Visão da 

Enfermagem 
 

  

 Na subcategoria Refletindo sobre a Implementação da SAE para o Cliente na Visão da 

Enfermagem, os enfermeiros refletem sobre os reflexos da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem sob o ponto de vista da clientela. Eles apontam para situações onde o cliente 

percebe ou não mudanças no trabalho da enfermagem que repercutem diretamente na 

qualidade da assistência prestada. Tais situações constituem os componentes da subcategoria, 

que estão presentes do Diagrama 24: 

 

DIAGRAMA 24 – SUBCATEGORIA: REFLETINDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA  

SAE PARA O CLIENTE NA VISÃO DA ENFERMAGEM 
 

  
 

 Todos os componentes da subcategoria e seus respectivos códigos conceituais são 

definidos no quadro a seguir: 

  

 

QUADRO 34: Refletindo sobre a implementação da SAE para o cliente na visão da  

Enfermagem – Códigos e Componentes 
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 Observando a impaciência, pelo 

cliente, a responder várias 

perguntas de vários profissionais 

em sua admissão.  

 Observando confusão por parte do 

cliente, a respeito da sua profissão 

com a sistematização.  

 

Percebendo a SAE 

na visão do cliente 
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5.4.a Percebendo a SAE na visão do cliente 

 

 Os enfermeiros percebem que os clientes sentem-se mais acolhidos pela enfermagem, 

à medida que há um maior envolvimento com o cliente no que tange à coleta de dados. Como 

há uma necessidade emergente de uma escuta mais atenta às necessidades expressas pelos 

clientes para a implementação da SAE, os enfermeiros conseguem perceber uma visão mais 

positiva da clientela acerca do trabalho desenvolvido. 

 

 

- Porque a gente, aplicando o processo todo, desde a primeira etapa, que é da 

coleta de dados, exame físico, consulta de enfermagem na chegada do paciente 
no hospital, ele se sente mais acolhido, a gente cria um vínculo maior com ele; 
e isso é muito bom. (ROSA). 

QUADRO 34: Refletindo sobre a implementação da SAE para o cliente na visão da  
Enfermagem – Continuação 
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 Percebendo os pacientes o reflexo da 

aplicação da SAE. 

 Acreditando que o paciente se sente melhor 
quando avaliado como um todo.  

 Percebendo o reflexo da aplicação da SAE 

para o cliente. 

 Confiando muito na enfermagem. 

 Relatando os pacientes coisas somente ao 

enfermeiro. 

 Sentindo-se melhor e mais cuidados ao 

final das entrevistas. 

 Percebendo o paciente a SAE. 

 Sentindo-se (paciente) mais (acolhido). 

 Sentindo-se mais cuidados. 

 Sentindo-se mais apoiados, tanto 

fisicamente quanto emocionalmente... e 

clinicamente também. 

 Ficando o paciente assustado, no primeiro 

momento, da entrevista. 

 Sendo pra eles muito pouco conhecido. 

 Sendo desconhecido o trabalho. 

 Vendo a consulta de enfermagem como 

uma coisa sem importância e talvez sem 

obrigatoriedade. 

 Reconhecendo a consulta médica, a 

consulta com a nutricionista, a consulta 
com o serviço social. 

 Acreditando que a consulta não é uma 

coisa que ainda precise de um tempo só pra 

isso. 
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- As experiências que eu tive com as entrevistas que eu fiz, foram que no final 

da entrevista eles se sentiram melhor, eles se sentiram mais cuidados. Vamos 
usar um palavra assim... mais cuidados, mais atentos com os problemas. Se 

têm... probleminhas na perna e se alguma coisa aconteceu em casa; como é 

que funciona aquela estrutura familiar. Então eles conseguem se sentir mais 
apoiados, tanto fisicamente quanto emocionalmente... e clinicamente também. 
(CRAVO). 

  

 De acordo com os enfermeiros, alguns pacientes ficam confusos em relação ao papel 

desempenhado pelo profissional de enfermagem. Como são questionados mais 

detalhadamente sobre os problemas apresentados, alguns pacientes tendem a acreditar que não 

estão sendo atendidos por enfermeiros e sim por médicos. Isso porque existe um estereótipo 

associado à figura do médico como alguém que tem uma atenção apurada sobre os pacientes, 

que examina com calma e paciência e que ainda, curiosamente, anda com o estetoscópio 

pendurado no pescoço. Talvez essa nem seja a visão do cliente sobre o médico, mas sem 

dúvida aparece como um perfil do médico para alguns enfermeiros. Como historicamente a 

profissão médica sempre esteve associada ao cientificismo, e a profissão de enfermagem ao 

empirismo, o enfermeiro ao abordar o paciente de forma organizada, valorizando evidências e 

se apropriando dos princípios de investigação do método científico, tende a crer que está se 

aproximando de um perfil próprio da profissão médica; como se o saber da enfermagem só 

encontrasse cientificismo na SAE, através uma aproximação com o saber médico. 

 

- Então nesta parte da sistematização, como demora mais um pouquinho, 
eles não reclamam muito não. Eles até ficam meio assustados e ainda 

perguntam: “- Você é doutora também?” Porque a gente leva mais tempo 

ali com eles, examina, ausculta, você leva mais tempo, está com o esteto 

(esteoscópio)  no pescoço. Tem todo esse perfil aparente. (GÉRBERA).    

  

 Os enfermeiros relatam ainda, que muitos pacientes sentem-se incomodados durante o 

período de internação com o interrogatório a que são submetidos no processo de coleta de 

dados. Como os instrumentos de coleta de dados dos diferentes profissionais que atuam no 

hospital não são integrados, os pacientes cotidianamente são submetidos aos mesmos 

questionamentos. Rotina cansativa até para indivíduos em condições de saúde favoráveis, 

quiçá para pessoas com a saúde severamente comprometida. 



 143 

- Na admissão geralmente quais são as perguntas (???)... Se é diabético, se 

é hipertenso, se faz alguma medicação, diurese, se tem prisão de ventre. 

Estas perguntas mais básicas a enfermagem faz, o médico faz, a nutrição 
faz... geralmente o primeiro... quem pega o paciente primeiro para fazer 

esta admissão. No terceiro ele sempre reclama: “-Mas eu já respondi 

isso!” Então quando eu sei que eu sou a terceira, ou então mesmo a 

primeira, eu já falo mesmo para ele: “-Eu vou fazer aqui umas 
perguntinhas, mas eu acredito que outros profissionais vão fazer as mesmas 

perguntas. Mas faz parte da nossa rotina. Então não fique chateado não, 

tá?” Porque tem uns que não querem nem responder, sabia?! “- Ah eu já 
falei, já escrevi, a moça lá, já escreveu. Ah! Está escrito lá. Não viu ainda 

não?” É complicado! (GÉRBERA)  

  

Os procedimentos para a sistematização da assistência são percebidos nesse momento 

no instituto, até pela questão da diferenciação que é imposta aos pacientes do projeto-piloto. 

Como somente alguns pacientes são atendidos dentro dessa perspectiva de atenção 

sistemática, aqueles pacientes que não estão inclusos no projeto sentem a diferença, sobretudo 

na coleta de dados. 

 
- Ah... percebe. Ele pergunta: “- Por que para aquela ali vocês fazem essa 
série e para mim não?” Porque, às vezes, a gente está numa enfermaria 

que tem três pacientes, então tem um que já vem com todo o apanhamento 

do ambulatório, mas a gente tem que completar lá em cima. Então tem 

muitas coisas que a gente pergunta para aquele paciente SAE, que no todo 
se sente mais bem visto. (VIOLETA). 

 

  

Ainda que alguns enfermeiros consigam perceber o reflexo da SAE para o cliente, 

outros têm dificuldades que podem ser percebidas no Quadro 35, referente aos códigos do 

componente Tendo dificuldades em perceber os reflexos para o cliente. 
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5.4.b Tendo dificuldades em perceber os reflexos para o cliente 

  

 Por ser um projeto-piloto, com um número ainda reduzido de clientes participando do 

mesmo, os enfermeiros têm dificuldade em relatar a percepção do cliente quanto à 

implementação da SAE, uma vez que os pacientes não oferecem esse retorno. Talvez porque, 

ainda que se sintam melhor assistidos, eles não percebem que tal fato pode ter relação com a 

implementação da SAE. Os pacientes do projeto não sabem que fazem parte do projeto ou 

sequer fazem idéia do que signifique Sistematização da Assistência de Enfermagem, daí não 

conseguem correlacionar a satisfação às novas práticas.  

 

- Mas a gente tem percebido que também não conseguiu manter uma 
associação em nível de satisfação do paciente, que é pesquisado na unidade 

depois, e antes da implementação da SAE. (ORQUÍDEA). 

 

- Você avalia ele como um todo e eu acho que ele se sente melhor. Mas ele 

ainda não está dando um retorno, que a gente não consegue visualizar, mas 

eu já consigo. (CRISÂNTEMO). 

 

QUADRO 35: Tendo dificuldades em perceber os reflexos para o cliente – Códigos e  

        Componentes 
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 Inicialmente não percebendo o reflexo 

da SAE para o cliente, porque foi só 
um. 

 Tendo passado muito rápido, pois foi 

pós-operatório imediato. 

 Não percebendo a relação entre 

satisfação do cliente e implementação 
da SAE. 

 Afirmando não conseguir visualizar 

um retorno ainda. 

 Acreditando que o cliente não percebe 

o reflexo da aplicação da SAE. 
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5.5 Subcategoria: Percebendo Reflexos para o Gerenciamento de Enfermagem 

 

 

 Nessa subcategoria os enfermeiros reconhecem alguns reflexos para o gerenciamento 

de enfermagem no que tange à gestão de pessoas, de recursos materiais e do custo-

efetividade, percebendo ainda de forma discreta a necessidade de reordenação do grupo de 

enfermeiros, a gestão de recursos materiais com base na sistematização das ações e a relação 

entre o custo e a efetividades da assistência relacionados ao trabalho sistemático. Tais 

componentes compõem o Diagrama 25: 

 

DIAGRAMA 25 – SUBCATEGORIA: PERCEBENDO REFLEXOS PARA O  

GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

 
 

 Os componentes da subcategoria bem como seus respectivos códigos estão descritos 

no Quadro 36: 

 

 

QUADRO 36: Percebendo os reflexos para o gerenciamento de enfermagem – Códigos e  

Componentes 
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 Sofrendo impacto com gestão de 

pessoal. 

 Tendo mudado a gestão de pessoal 

por conta da responsabilidade do 

cuidado integral. 

 

Gerenciando 

pessoas 

 

Percebendo reflexos 

para o 

gerenciamento de 

enfermagem 
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5.5.a Gerenciando pessoas 

 

 Em se tratando de gerenciamento de pessoas, o instituto não contratou novos 

funcionários para implementar a SAE, porém o que mudou foi a organização do trabalho, no 

qual o cuidado passou a ser integral, ou seja, as intervenções de enfermagem frente a um 

mesmo paciente não mais foram divididas pelos membros da equipe de enfermagem; elas 

foram agrupadas a fim de que uma única pessoa fosse capaz de implementá-las e com isso ter 

uma visão mais global dos pacientes.  

 

- Sofreu, sofreu. Primeiro a gestão de pessoal. Antes a gente tinha uma 
escala de cuidados, que não era uma escala de cuidados integrais. A gente 

tinha aquela escala de cuidados fragmentada. Um grupo de técnicos dava 

banho, um grupo de técnicos fazia a medicação, um grupo de técnicos... 

QUADRO 36: Percebendo os reflexos para o gerenciamento de enfermagem – Continuação 
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 Percebendo impacto na gestão de 

recursos materiais. 

 Planejando recursos em função do 

diagnóstico. 

 Percebendo influências na gestão de 

material e no monitoramento da 

qualidade. 

 

Gerenciando 

recursos materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebendo reflexos 

para o gerenciamento 

de enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 Favorecendo com uma resposta melhor 

ou pior, em termos de tempo médio de 
permanência e redução de custos de 

permanência do paciente na UTI. 

 Percebendo impacto na gestão com a 

aplicação da SAE. 

 Sofrendo impacto da gestão com a 

aplicação da SAE. 

 Interferindo no custo com o pessoal, 

trabalhar só com enfermeiros. 

 Achando que há impacto na gestão da 

unidade com aplicação da SAE. 

 Percebendo impactos no tempo e nos 

custos. 

 Caindo o nível de internação. 

 Caindo o tempo de internação. 

 Aumentando o custo em cima do 

trabalho.  

 Aumentando custo financeiro com as 

folhas de admissão. 

 

 

 

Gerenciando custo-

efetividade 
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Então o cuidado não era individualizado. Com a sistematização da 

assistência de enfermagem a gente começou a perceber que o paciente tem 

necessidade de uma atenção individualizada e de cuidados 
individualizados. (ORQUÍDEA). 

 

 

 

5.5.b Gerenciando recursos materiais 

 No que tange aos recursos materiais, a gestão sofreu modificações no sentido de que a visão 

centralizada no paciente proporcionou uma alocação de recursos materiais, mais consciente. O 

enfermeiro passa a ter subsídios para requisitar materiais e com isso deixa de adquirir materiais com 

base em uma estimativa que considera somente, o reconhecimento da demanda pela vivência. A partir 

do momento que ele reconhece as reais necessidades dos pacientes, ele passa a gerenciar recursos 

materiais considerando a experiência, mas sobretudo com base na avaliação das necessidades de cada 

paciente. 

 

- A gestão de recursos materiais também acaba sofrendo impacto, porque 
se você começa a perceber que um determinado grupo de paciente tem 

muito risco de integridade da pele prejudicada, o gestor da unidade vai 

requerer, e vai ter base para requerer, mais placas de hidrocolóides, mais 
materiais que promovem a profilaxia de lesões por pressão. (ORQUÍDEA). 

 

 

 

5.5.c Gerenciando custo-efetividade 

 No que tange à gestão econômica do processo, os enfermeiros apontam para a questão do 

custo-efetividade
17

 da assistência de enfermagem, onde mesmo com um projeto-piloto, eles 

conseguem projetar resultados efetivos da assistência prestada. Os enfermeiros apontam a redução do 

tempo de internação e redução direta dos custos relacionados à permanência dos pacientes 

hospitalizados como prováveis reflexos custo-efetivos, ainda que haja investimento de recursos 

financeiros.  

 

- Com certeza que lá na frente o nível de internação, de repente, vai cair; o 
tempo de internação. Aí, tu vai colocar a medicação, o custo hospitalar, vai 

colocar a hotelaria, o tempo, o antibiótico... (LÍRIO). 

 

                                                
17 Custo-efetividade: A análise de custo-efetividade mensura o custo em unidades monetárias dividido por uma 

unidade não monetária (ARAÚJO; VESPA, 2009). 
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- Aumentou então o custo em cima do trabalho, porque você tem assim, 

uma evolução mais, completa, eu acredito que em termos de custo tenha 

aumentado, então assim, o financeiro. Porque elas preenchem... Se você for 
ver a folha de admissão do paciente é grande com várias perguntas, que o 

paciente antes de vir pra cá, ele passa pelo o ambulatório, onde fazem 

várias perguntas e tudo. Entra, por exemplo: a escala de EVA, a parte 

nutricional, eu acredito que em termos de custo deve ter aumentado. 
(MARGARIDA). 
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5.6 Subcategoria: Refletindo Sobre a Experiência Vivenciada 

 

 Nessa última subcategoria os enfermeiros refletem sobre a experiência vivenciada 

durante a implantação e implementação da SAE, relatando opiniões sobre o processo e 

negando o próprio processo de mudança. Esses componentes são apresentados no Diagrama 

26: 

DIAGRAMA 26 – SUBCATEGORIA: REFLETINDO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

VIVENCIADA 

 

 Os códigos e respectivos componentes encontram-se descritos no Quadro 37: 

 

  

 

 

 

 

 

QUADRO 37: Refletindo sobre a experiência vivenciada – Códigos e Componentes 
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 Sendo uma boa experiência. 

 Achando interessante. 

 Entendendo a importância. 

Sendo uma 

experiência 

agradável 

 

 

 

 

Refletindo sobre a 

experiência vivenciada 

 

 Falando que piorou. 

 

Achando  

que piorou 

 Mantendo a escala e a equipe. 

 Identificando ausência de 

mudanças gerenciais, como na 

escala, com a aplicação da 

SAE. 
 

Negando mudanças 

nos processos de 

trabalho 
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5.6.a Sendo uma experiência agradável 

 

 Nesse componente percebe-se que a experiência de implantar e implementar a SAE, 

ainda que repleta de desafios, articulados com uma sensação de medo, foi uma experiência 

agradável, pois despertou nos enfermeiros o interesse pela profissão e uma vontade de 

aprender mais sobre as questões próprias da enfermagem. Cabe ressaltar que por vezes os 

enfermeiros encontram-se tão mergulhados na prática, que não encontram espaço ou 

motivação para estudar temas que os inquietam no exercício da profissão de enfermagem. 

Assim quando encontraram um espaço dentro da instituição para discutir entre os pares 

questões próprias do seu ofício, e para descobrir novos conhecimentos que servem à prática, 

ficam naturalmente motivados. 

 

- Mas o interessante é o que vai despertando na pessoa o interesse de 

querer saber mais. Ela comprou um monte de livros, e assim é interessante 

ver neste sentido. (PAPOULA). 

 

 

 

5.6.b Achando que piorou 

 

 Nesse componente ainda que seja relativo a uma única fala, cabe destacar que um 

enfermeiro relatou que perguntou a uma colega do setor se havia melhorado a sensação de 

medo e dúvidas por conta da SAE e ela disse que piorou. O fato é que, como já relatado, o 

medo gera insegurança. Durante o processo de implantação esse medo estava relacionado ao 

QUADRO 37: Reflexos sobre o gerenciamento de enfermagem – Continuação 
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 Enxergando que não há 

mudanças gerencialmente.  

 Tendo permanecido a mesma a 

escala. 

 Tendo a escala sofrido alteração, 

mas não por conta da SAE, 

alterou pra dar mais agilidade pra 
equipe, e para o cliente. 

 Mantendo o número de 

enfermeiros. 

 

 

 

Negando mudanças 

nos processos de 

trabalho 

 

 

 

 

Refletindo sobre a 

experiência vivenciada 
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desconhecido, porém agora está relacionado ao conhecimento de todas as questões que 

envolvem a SAE. Então, o medo pode ser justificado pela tomada de consciência quanto à 

responsabilidade de implementar a SAE para oferecer melhor qualidade à assistência 

prestada. 

 

- E aí como é que foi? Melhorou? Ela tava lá cheia de dúvida, tava com 

medo. E falou assim: “- Acho que piorou”. (PAPOULA). 

 

5.7.c Negando mudanças nos processos de trabalho 

 

 Ao serem questionados sobre sua percepção sobre o impacto no gerenciamento da 

unidade, alguns enfermeiros relataram não terem percebido absolutamente nada em relação à 

gestão. Ao refletirem, não identificam mudanças associadas à implementação da SAE. Tal 

visão focou alicerçada na permanência de suas escalas de trabalho (plantonistas 12 por 60h e 

diaristas 8h às 17h) que não foram modificadas nem na implantação e nem durante a 

implementação da SAE. O que realmente ocorreu foi uma realocação de tarefas dentro do 

serviço. 

 

- Não mudou nada na nossa escala, nós somos a mesma equipe 

(PAPOULA). 

 

- Gerencialmente eu ainda não enxergo mudanças. Porque a escala 
permaneceu a mesma... a escala alterou, mas não foi por conta disso, 

alterou pra dar mais agilidade pra equipe, e para o cliente. (CRAVO). 
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Interconectando as Categorias  
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CAPÍTULO V: 

INTERCONECTANDO AS CATEGORIAS 

 

5.1 APRESENTANDO O MODELO PARADIGMÁTICO 

 As categorias, subcategorias e os componentes extraídos do processo de codificação 

foram analisados a fim de identificar o fenômeno central desse estudo. Para tal as mesmas 

foram reunidas e ordenadas, buscando integrar estrutura e processo, segundo o Modelo 

Paradigmático de Corbin e Strauss (1990).  

 Para Strauss e Corbin (1990, p. 99) o modelo é um conjunto de relações causais que se 

explica através de condições causais, contexto, condições intervenientes, estratégias de 

ação/interação e conseqüências, interconectadas a um fenômeno central. 

 A construção da matrix teórica consiste em um trabalho árduo que exige um 

investimento muito grande de tempo e um mergulho profundo nos dados, exigindo do 

pesquisador um esvaziamento de sua visão de mundo, considerando apenas os dados oriundos 

do cenário. Aqui destaco a grande dificuldade de trabalhar o modelo, com base no número 

relativamente elevado de códigos que emergiam da pesquisa, o que exigiu um processo de 

análise longo e repleto de indas e vindas.  

 Com vistas a construção dessa matrix, as categorias e respectivas subcategorias foram 

interligadas ao modelo paradigmático conforme ilustra o Diagrama 27: onde a categoria 

Construindo as Bases de um Sistema de Assistência de Enfermagem foi identificada como 

Condição Causal, a categoria Buscando a Qualidade da Assistência em um Hospital 

Especializado como Contexto, a categoria Trabalhando de Forma Sistemática pela Primeira 

Vez como Condições Intervenientes, a categoria Vivenciando a SAE como Estratégias de 

Ação/Interação e  última categoria Reconhecendo as Conseqüências da SAE para a 

Qualidade do Cuidado Profissional como Conseqüências. Todas interconectadas ao 

Fenômeno Central: Ressignificando o gerenciamento da qualidade e a valorização do 

cuidado profissional através da implantação e implementação da SAE.  
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DIAGRAMA 27 - MODELO PARADIGMÁTICO 
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 Diante desses elementos conectados e da matrix teórica representativa do fenômeno 

em questão, apresento a minha tese de doutorado: Os enfermeiros ressignificam o 

gerenciamento da qualidade, com base na vivencia da implantação e implementação da 

SAE, através de novos olhares sobre seus indicadores assistenciais, gestão de pessoas, 

recursos materiais e custos; valorizando seu papel frente ao cuidado profissional e 

compreendendo a implantação e implementação da SAE como processos qualificadores da 

assistência de enfermagem. 
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O FENÔMENO 

 

 Uma das premissas do Interacionismo Simbólico, é que o ser humano age, em relação 

às coisas (pessoas, instituições, idéias, objetos físicos ou condições) com base nos 

significados que elas têm para ele e que os significados são derivados da interação com essas 

coisas sendo modificados através de um processo interpretativo do sujeito ao tratar 

conscientemente situações que ele se confronta (BLUMMER, 1969). Foi baseado na interação 

dos enfermeiros com o objeto significante SAE, que emergiu o fenômeno central deste estudo. 

 O significado da implantação e implementação da SAE com vistas a qualidade do 

cuidado sofreu um processo de ressignificação, tendo em vista que os enfermeiros apontaram 

uma mudança não somente em seus processos de trabalho, mas em suas visões sobre a SAE, a 

qualidade e o exercício da profissão Enfermagem. Ao vivenciar a experiência de implantar a 

SAE os enfermeiros iniciaram um processo de preparo para mudanças e isso gerou uma 

reflexão sobre as implicações da SAE para o gerenciamento e para cada enfermeiro no seu 

cotidiano. 

 A busca pela qualidade da assistência, associada a idéia de acreditação hospitalar, foi 

repensada com base na compreensão de que a qualidade deve representar uma busca constante 

por parte dos enfermeiros e não somente da unidade, nem tampouco para garantia de 

certificação. Quem qualifica o trabalho são os próprios enfermeiros e a razão da busca pela 

qualidade reside na motivação de oferecer a melhor assistência possível, dadas as 

necessidades dos pacientes.  Daí o entendimento de que alguns indicadores de qualidade 

postulados para a enfermagem, não atenderem a especificidade desse ato, na unidade 

pesquisada. Desta forma os enfermeiros repensaram seus indicadores de qualidade e as formas 

de gerenciar essa qualidade. 

 As ações relacionadas ao gerenciamento de enfermagem também foram 

ressignificadas, tendo em vista as idéias pré-concebidas a cerca dos atributos que a SAE 

impõe, em termos de gestão. Ao implementarem a SAE os enfermeiros perceberam que 

alguns fatores encarados como impeditivos para a implementação da SAE, não foram 

representaram obstáculos à mesma e sim limitações. 
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 A seguir apresento a ilustração que representa o Fenômeno Central da Tese, conectado 

à condição causal, contexto, condições intervenientes, estratégias de ação/interação e as 

conseqüências, no Diagrama 28: 

DIAGRAMA 28 - FENÔMENO CENTRAL 

 
 

Fonte: Elaboração própria
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CONDIÇÃO CAUSAL 

 Ao identificar o fenômeno central nos dados, o trabalho caminhou para um momento 

de questionamentos relacionados ao que levou os enfermeiros a ressignificar o gerenciamento 

da qualidade através da implantação e implementação a SAE. A categoria CONSTRUINDO 

AS BASES DE UM SISTEMA DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, e suas subcategorias: 

montando um grupo de estudos – GISAE, fazendo um diagnóstico situacional, trabalhando os 

requisitos da SAE junto aos enfermeiros e redirecionando o cuidado profissional, trouxeram 

as respostas aos questionamentos. Desta forma consistiram na condição causal do fenômeno. 

 Considera-se aqui que as condições causais são situações que levam à ocorrência ou 

desenvolvimento de um fenômeno (STRAUSS; CORBIN, 1990, p.100). 

 Ao iniciar a construção do sistema de assistência de enfermagem, os enfermeiros 

estrategicamente montaram um grupo de estudos o GISAE, que representou um espaço de 

interação com o símbolo SAE e interação mútua. Nesse primeiro momento destaca-se que há 

uma necessidade de implantação e implementação da SAE, que emana do contexto do 

Instituto, onde as ações desenvolvidas geraram um olhar ampliado sobre a SAE, 

descortinando o caminho que deveria ser seguido daquele momento em diante.  

 Percebe-se que ao trabalhar os requisitos da SAE muitas lacunas no conhecimento 

foram preenchidas, tendo em vista que os atores sociais precisavam de uma 

instrumentalização que subsidiasse a prática e que também os auxiliasse na compreensão do 

real significado de inicialmente implantar a SAE no Instituto.  Com isso houve um 

redirecionamento do cuidado através de movimentos de criação de instrumentos de trabalho e 

espaços para troca de experiências.  

 Todos esses passos constituíram engrenagens na construção do sistema de assistência 

de enfermagem e ocasionaram a ressignificação da prática. Destaca-se que os requisitos desse 

sistema partiram dos atores sociais, que ao interagirem com a SAE, expressaram suas reais 

necessidades e com isso a construção foi orientada às mesmas. Dado que os enfermeiros 

passaram a trabalhar nesse sistema, após sua construção, a chance de acerto era grande, pois o 

sistema não foi “importado” de outro hospital semelhante; ele foi construído considerando as 

demandas próprias do serviço. 
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 Essa construção do sistema de assistência de enfermagem foi representada do 

Diagrama 29 que trabalha a representação visual desse movimento de implantação, através da 

entrada (input) em uma CPU, dos dados relativos a essas necessidades e posterior saída 

(output) dessas informações para a implementação da SAE à prática.  

 

 

DIAGRAMA 29: REPRESENTAÇÃO VISUAL DAS CONDIÇÕES CAUSAIS DO  

       FENÔMENO 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de figuras extraídas do site da Microsoft Office (ClippArt, 2009).  
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CONTEXTO 

 Ao questionar as condições contextuais para que a implantação e implementação da 

SAE ocorresse, a categoria BUSCANDO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM UM 

HOSPITAL ESPECIALIZADO e suas subcategorias: trabalhando com a especialidade e 

refletindo sobre a acreditação hospitalar, delinearam o contexto do estudo. 

 Strauss e Corbin (1990, p. 100), definem contexto como um conjunto específico de 

propriedades derivadas de um fenômeno, ou seja, a localização dos eventos ou incidentes 

relativos a esse fenômeno.  

 Os enfermeiros do INCA, Unidade II trabalham numa perspectiva de cuidado 

especializado e complexo, dado que a seara onco-ginecológica, promove um cenário que 

exige preparo para lidar com situações tão diferenciadas que um enfermeiro especialista 

apenas em ginecologia pode encontrar muita dificuldade de adaptação no cenário de trabalho. 

Considera-se ainda que sendo o Instituto Nacional do Câncer um centro de referência para o 

tratamento do câncer no Brasil, percebe-se que os enfermeiros sentem o peso da 

responsabilidade de trabalharem numa perspectiva de ultra-especialização e prestar uma 

assistência que atenda não só às necessidades humanas afetadas pelas condições impostas pela 

doença, mas também considerar às expectativas dos pacientes assistidos na Unidade, sob um 

ponto de vista mais humanístico e menos reducionista.  

 Além disso, o INCA - Unidade II encontrava-se em um momento de busca pela 

Acreditação Hospitalar pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação de Serviços e Sistemas de 

Saúde - CBA que em parceria com a Joint Commission International - JCI (subsidiária da 

Joint Commission Accreditation Health Organization - JCAHO) confere certificado de 

acreditação para as instituições que atendem aos padrões internacionais pré-estabelecidos com 

vistas a qualidade da assistência. 

 Segundo Lima (2008, p.34) o processo de Acreditação Hospitalar é de participação 

voluntária das instituições de saúde, e estimula as mesmas a um comportamento saudável de 

busca pela melhoria contínua da qualidade.  

 O próprio INCA (2009) descreve em sua home page o passo a passo para obtenção da 

acreditação hospitalar: inicialmente o diretor do hospital solicita a avaliação;  
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é feito o planejamento da avaliação “sob medida”, com base nas características do hospital;  

tem início a primeira avaliação, quando é verificada a conformidade da estrutura, dos 

processos e dos resultados obtidos pelo hospital, comparados com padrões pré-estabelecidos; 

em seguida os avaliadores fornecem ao hospital um relatório de decisão preliminar, que é 

enviado ao Comitê de Acreditação, baseado em seus achados durante a avaliação. O Comitê 

deve avaliar com vistas a aprovação do relatório e outorgar a acreditação. Após três anos o 

processo tem início, para uma nova avaliação em busca da reacreditação. 

 Segundo Mendonça (2009) os padrões internacionais: 

 

“avaliam as funções relacionadas ao cuidado ao paciente e as garantias de 

se manter uma organização segura, eficaz e bem gerenciada [...] Os padrões 

são organizados em funções relacionadas com o cuidado ao paciente e 

relacionadas a instituição, a saber: acesso e continuidade do cuidado, 

direitos do paciente e familiares, avaliação do paciente, cuidado ao paciente, 

educação de paciente e familiares, melhoria da qualidade e segurança do 

paciente, prevenção e controle de infecções, governo, liderança e direção, 

gerenciamento do ambiente hospitalar e segurança, educação e qualidade de 

profissionais e gerenciamento da informação. 

 

  Os padrões próprios do serviço de enfermagem são descritos como padrões 

relacionados com etapas do processo de enfermagem onde histórico, evolução do paciente, 

prescrição de enfermagem e o planejamento da alta do paciente são considerados para 

obtenção da certificação (MENDONÇA, 2009).  

 Há, no entanto, outra organização que também trabalha com a certificação para 

acreditação a Organização Nacional de Acreditação (ONA). Em seu manual ela ressalta que 

“o Serviço de Enfermagem compreende: a previsão, a organização e a administração de 

recursos para prestação de cuidados aos pacientes, de modo sistematizado
18

, respeitando os 

preceitos éticos e legais da profissão (BRASIL, 2002, p.40). 

                                                
18 Grifo da autora. 
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 De acordo com a ONA (BRASIL, 2002, p.40) os diferentes serviços prestados serão 

avaliados através de critérios que vão de forma crescente do nível 1 (um) ao 3 (três), onde um 

hospital é avaliado e recebe acreditação em diferentes níveis por setores, conforme os critérios 

abaixo, diferente da JCI que fornece acreditação para um hospital como um todo: 

 No nível 1 (um) o serviço de enfermagem deve apresentar: responsável técnico 

habilitado; supervisão contínua e sistematizada por profissional habilitado, nas 

diferentes áreas; a chefia do serviço coordena a seleção e dimensionamento da equipe 

de Enfermagem; número de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

adequado às necessidades de serviço; a escala assegura a cobertura da assistência 

prestada e a disponibilidade de pessoal nas 24 horas em atividades descontinuadas; 

registro em prontuário dos procedimentos relativos à prescrição médica, à enfermagem 

e à controles pertinentes e registros de Enfermagem no prontuário do cliente/paciente 

completos, legíveis e assinados. 

 

 No nível 2 (dois) o serviço de enfermagem deve apresentar todos os itens relativos ao 

nível 1 (um) além de: manual(is) de normas, rotinas e procedimentos documentado(s), 

atualizado(s) e disponível(is); programa de educação e treinamento continuado; grupos 

de trabalho para a melhoria de processos, integração institucional, análise crítica dos 

casos atendidos, melhoria da técnica, controle de problemas, minimização de riscos e 

efeitos indesejáveis e procedimentos voltados para a continuidade de cuidados ao 

cliente/paciente e seguimento de casos. 

 

 No nível 3 (três) o serviço de enfermagem deve apresentar todos os itens relativos ao 

nível 1 (um) e 2 (dois) além de: avaliação de procedimentos de Enfermagem e de seus 

resultados; indicadores epidemiológicos utilizados no planejamento e na definição do 

modelo assistencial; comparação de resultados com referenciais adequados e análise 

do impacto gerado junto à comunidade e sistema de aferição da satisfação dos clientes 

internos e externos. 

 Assim ao traçarmos um paralelo entre os critérios de acreditação para o serviço de 

Enfermagem de ambas as Organizações Certificadoras e o trabalho sistemático, podemos 
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perceber uma relação direta entre a acreditação e a SAE. Diante do nível de especialização do 

trabalho e da demanda pela acreditação, criou-se uma atmosfera perfeita para a busca pela 

qualidade e conseqüente surgimento do fenômeno da pesquisa. 

 O Diagrama 30 traz a representação visual do contexto no qual o fenômeno está 

inserido, demonstrando que ao utilizarem o sistema de assistência com vistas na atenção de 

critérios para a obtenção da acreditação e a complexidade da área onco-ginecológica, a meta 

do sistema de assistência de enfermagem aponta para a qualidade. 

 

DIAGRAMA 30: REPRESENTAÇÃO VISUAL DO CONTEXTO 

 

 

Fonte: Adaptação de figuras extraídas do site da Microsoft Office (ClippArt, 2009).  

 
Acreditação SAE 
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CONDIÇÕES INTERVENIENTES 

 

 As condições intervenientes são condições de tempo, espaço, cultura, status 

econômico, tecnológico, carreira, história e biografia individual que podem facilitar dificultar 

ou restringir as estratégias de ação/interação num contexto específico (STRAUSS ; CORBIN, 

1990). 

 Ao buscar a compreensão dos fatores que interferiram diretamente no fenômeno, a 

categoria TRABALHANDO DE FORMA SISTEMÁTICA PELA PRIMEIRA VEZ e suas 

subcategorias: achando difícil trabalhar com a SAE; apontando falhas na graduação de 

enfermagem; faltando experiência com a SAE; temendo a mudança e assumindo limitações; 

consolidaram-se como as condições intervenientes do fenômeno. 

Há muitas dificuldades apontadas pelos enfermeiros no que tange ao fenômeno, 

próprias de uma desarticulação da teoria com a prática num novo processo de trabalho 

instituído. Muitas dessas dificuldades são oriundas de deficiências no ensino de graduação em 

enfermagem. Isso porque antes da decisão
19

 do COREN paulista de 1999, os cursos de 

graduação no Rio de Janeiro, tinha uma abordagem muito restrita sobre as questões 

concernentes ao ensino do trabalho sistemático. Ocorreu uma redução da visão sistemática 

relacionada a implementação do processo de enfermagem, ao ensino do referencial 

conceitual
20

 de Wanda Horta. Assim percebe-se uma grande dificuldade por parte dos 

enfermeiros na implementação de outros referenciais à pratica, o que torna a implementação 

do processo de enfermagem muito confusa e acaba por trazer dúvidas relacionadas à eleição 

de um referencial teórico para o processo de enfermagem a ser implementado. 

Consideram-se também questões relacionadas ao entendimento do que seja a SAE e 

ainda sobre questões próprias do ensino dos vocabulários de enfermagem. Antes da edição de 

2003 da Taxonomia NANDA, o ensino da mesma no Rio de Janeiro, era restrito a poucas 

instituições de ensino superior. Apenas um curso de pós-graduação latu sensu ensinava a 

CCC para atenção domiciliar e somente após 2007 surgiram iniciativas isoladas no que tange 

                                                
19

 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM SÃO PAULO. Decisão COREN-SP/DIR/008/99. 

“Normatiza a Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - nas Instituições de 

Saúde, no âmbito do Estado de São Paulo.”  

 
20 Compreende-se o trabalho de Wanda Horta como um referencial conceitual dado que seu postulado se baseia 

na Teoria das Necessidades Humanas de Maslow. 
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ao ensino da CIPE.  As carências no ensino refletem na prática as dificuldades relacionadas 

ao estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e a avaliação dos resultados da assistência 

de enfermagem, tendo em vista que todo o paradigma de orientação do ensino de graduação 

para muitos enfermeiros do Instituto foi o biomédico. 

Desta forma é natural que o medo relacionado a implantação da SAE esteja 

acompanhado da falta de habilidade dos enfermeiros para lidar com a mesma, visto que não 

há uma experiência prévia e os mesmos têm que aprender na prática. As dificuldades também 

se relacionam a necessidade de um redimensionamento de recursos humanos, dado que as 

relações enfermeiro por paciente estão aquém daquelas preconizadas como ideais para 

implementação do trabalho de enfermagem. 

Diante desses fatos o Diagrama 31 representa essa dinâmica de trabalho entre os 

enfermeiros, como se estivessem se conhecendo e a partir de então interagindo para que o 

sistema pudesse funcionar adequadamente. Durante esse processo interativo os enfermeiros 

estão buscando a qualidade, mas se dão conta de todas as dificuldades que se interpõe a esse 

objetivo. 

DIAGRAMA 31: Representação visual das condições intervenientes 

 

 

 

       Fonte: Adaptação de figura extraída do site da Microsoft Office (ClippArt, 2009).  
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ESTRATÉGIAS DE AÇÃO/INTERAÇÃO 

 

 

  

 Para Strauss & Corbin (2008) as estratégias de ação/interação são atos deliberados ou 

executados com propósito de solucionar um problema. Diante do conceito percebe-se uma 

estreita ligação entre as condições intervenientes e as estratégias de ação/interação. 

 Nesse sentido a categoria VIVENCIANDO A SAE apresenta através de suas 

subcategorias e componentes uma conformação que se aproxima das estratégias de 

ação/interação. 

 A subcategoria Desmistificando crenças relacionadas à SAE é uma estratégia que 

apresenta relação com a condição interveniente Temendo a mudança, isso porque o medo do 

novo diante da possibilidade de desenvolver um trabalho, ora desconhecido para os 

enfermeiros, fez com que os mesmos se apoiassem em algumas crenças que foram 

desmistificadas ao longo da vivência do novo processo. A sobrecarga de trabalho e a relação 

tempo x assistência que eram encaradas como impeditivas à implementação da SAE, foram 

ressignificadas com base na percepção de que a organização do trabalho diminui a sobrecarga 

e faz com que os enfermeiros ganhem tempo na assistência direta. 

 A subcategoria Vivenciando um paradoxo na sistematização do cuidado constitui 

estratégia relacionada com a condição interveniente Achando difícil trabalhar com a SAE. 

Uma dificuldade apontada pelos enfermeiros refere-se ao registro de enfermagem, onde existe 

uma percepção de que o enfermeiro faz muito mais do que descreve no prontuário. Daí a 

relação com a estratégia se estabelece no sentido de que os enfermeiros passaram a escrever, 

mas ao mesmo tempo foram criticados por isso. Essas críticas têm relação com uma 

necessidade de outros profissionais de delimitarem seus territórios de atuação, faltando aos 

mesmos a visão de que o sistema de saúde é composto de subsistemas integrados, onde 

enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia, nutrição, serviço social trabalham em prol da 

recuperação dos pacientes. A medida que estão integrados são complementares e 

naturalmente não competem entre si, daí o sistema fica em equilíbrio. Se os subsistemas 

competem uns com os outros podem gerar inconsistências, dúvidas e interferir no resultado 

final esperado para o paciente, sua recuperação. 
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 A categoria Assumindo um novo paradigma para o cuidado sistematizado é uma 

estratégia que se relaciona à condição interveniente Apontando falhas na graduação de 

enfermagem à medida que o modelo biomédico que permeou a formação dos enfermeiros, 

teve que ser desconstruído no momento da implementação da SAE. Cabe afirmar que a SAE 

não requer um esquecimento ou uma anulação do modelo biomédico, ela exige uma 

reordenação da prática, com vistas à valorização de questões próprias da enfermagem. 

Algumas dessas questões apontadas pelos enfermeiros como negligenciadas no ensino em 

função de questões relacionadas ao trabalho médico, refletem numa grande dificuldade dos 

enfermeiros pensarem a prática segundo a ótica das necessidades do paciente e não mais 

orientarem a mesma à doença. 

 A categoria Implementando o trabalho sistemático tem relação com duas condições 

intervenientes Faltando experiência com a SAE e Assumindo Limitações. Quando os 

enfermeiros implementam o trabalho sistemático eles descobrem fatores que facilitam e 

obstáculos ao processo. Os obstáculos estão relacionados com limitações, a medida que elas 

relatam que ainda estão se capacitando para implementar a SAE durante o momento de 

implementação; apontam novamente para dificuldades no plano do entendimento da profissão 

a medida que não conseguem estabelecer uma teoria de enfermagem para subsidiar o trabalho 

no Instituto e das próprias dificuldades do novo processo de trabalho. Ainda como obstáculos 

referem o quantitativo de profissionais que está relacionado a uma limitação gerencial própria 

da implantação. Os fatores facilitadores estão relacionados a reorganização dos enfermeiros 

em escalas de trabalho mais equilibradas com registro dividido pelos dois plantões e com o 

estabelecimento de cuidados integrais para o paciente, por um único profissional. Daí os 

enfermeiros ao aprenderem na prática, estabelecem estratégias frente as dificuldades 

encontradas. 

 O Diagrama 32 apresenta as estratégias de ação/interação, apontando para um 

ambiente interconectado com vistas a resolução dos problemas próprios da prática. 
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DIAGRAMA 32: Representação visual das estratégias de ação/interação 

 

Vivenciando a SAE 

 

 

Fonte: Adaptação de figuras extraídas do site da Microsoft Office (ClippArt, 2009).  
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CONSEQUENCIAS 

 

 Segundo Strauss e Corbin (2008, p.133) as conseqüências, pretendidas ou não, sempre 

existirão havendo ou não alguma estratégia ação/interação diante de uma questão, um 

problema ou administração/manutenção de uma determinada situação. 

A categoria RECONHECENDO AS CONSEQUÊNCIAS DA SAE PARA A 

QUALIDADE DO CUIDADO PROFISSIONAL e suas subcategorias: apontando 

indicadores de qualidade normativos da enfermagem; apontando indicadores empíricos da 

SAE; reconhecendo impactos positivos da SAE; refletindo sobre a implementação da SAE 

para o cliente; percebendo reflexos para o gerenciamento de enfermagem; refletindo sobre a 

experiência vivenciada, são reconhecidas como as repercussões da SAE para o INCA, e 

principalmente para a qualidade da assistência prestada no Instituto.  

Ao trabalhar as conseqüências do Fenômeno Central, percebe-se que o ressignificar da 

qualidade tem relação com a adoção de novos olhares sobre o como avaliar essa qualidade e 

qual o seu significado na prática de enfermagem. Ao instituir indicadores de qualidade, quer 

normativos, quer empíricos os enfermeiros compreendem que podem repensar a prática com 

vistas ao resultado da avaliação desses indicadores.  

Ao reconhecerem o impacto positivo da SAE eles estabelecem uma relação com a 

qualidade da assistência prestada, que aponta para a SAE como um caminho que realmente 

pode trazer a qualidade como conseqüência. Porém consideram-se fatores que podem gerar 

constantes ressignificações, como a gestão do tempo, a percepção do cliente sobre o trabalho 

da enfermagem, a gestão de pessoas, dentre outros. Esses representam códigos que foram 

significados pelos enfermeiros ora como adequados ao objetivo de garantia da qualidade, ora 

significados como aspectos que carecem ainda de reformulação.  

Na implementação da SAE ressignificam o valor da profissão dada a necessidade 

explícita de reestruturação de conhecimentos e redimensionamento de seu papel diante da 

prática profissional. 

O Diagrama 33 representa uma visão que considera a reflexão constante dos 

enfermeiros sobre todos os aspectos que envolvem a oferta de qualidade à assistência prestada 

por meio da SAE. 
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DIAGRAMA 33: Representação visual das consequências 

 
 

 

 

Fonte: Adaptação de figuras extraídas do site da Microsoft Office (ClippArt, 2009).  
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CAPÍTULO VI: 

CONVERSANDO COM OS AUTORES 

 

6.1 ESTABELECENDO UM DIÁLOGO COM AUTORES ACERCA DA MATRIX 

 

 À partir da matrix teórica revelada no estudo, traço um diálogo com alguns autores, a 

fim de confrontar os dados da pesquisa com as considerações de autores Interacionistas,  da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, do Gerenciamento da Qualidade e da 

Metodologia empregada. 

 Compreender o fenômeno RESSIGNIFICANDO O GERENCIAMENTO DA 

QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DA SAE demanda um esquadrinhar do mesmo, frente aos movimentos 

que o ocasionaram; considerando o momento que o Instituto vivenciava.  

 Com base na experiência interativa de implantar e implementar a SAE no INCA – 

Unidade II os enfermeiros lançaram novos olhares sobre a qualidade do cuidado, gerando 

conseqüentes modificações na prática e no cenário institucional. Efetivamente os enfermeiros 

do Instituto passaram por processos intuitivos
21

 para implantação da SAE com uma posterior 

transformação e ressignificação simbólica, tudo isso com base na experiência que 

vivenciaram. Desta forma esse processo não foi estanque, ele derivou de diferentes 

experiências e ainda permanece no contexto social, em constante exercício de revisitar 

símbolos e atribuir significados.  

 Para a ressignificação, alguns movimentos institucionais foram importantes, bem 

como eventos presentes em códigos descritos nesta tese. Assim serão destacados alguns 

desses aspectos prioritários para reflexão e diálogo com autores. 

1. CONSTRUINDO AS BASES DE UM SISTEMA DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

  

 A categoria aponta para a visão sistêmica e para a importância de compreender o 

sistema de assistência de enfermagem como um todo integrado, onde não é possível 

desconsideração do fator interação nos processos de trabalho. Conforme fora definido 

                                                
21 Falas presentes nas entrevistas. 
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anteriormente um sistema é um conjunto de coisas ou partes conectadas, onde existe uma 

interdependência entre as partes por conta de seus significados e suas existências (BOHM, 

2007). 

 Para compreensão do panorama sistemático na enfermagem, é necessário trabalhar 

alguns conceitos da Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy. Essa teoria surgiu há cerca de 

quarenta anos atrás, época em que o ponto de vista mecanicista-vitalista
22

 influenciava a visão 

científica. Esse tipo de pensamento reducionista teve por base a física clássica, que tratava de 

séries causais lineares, ou seja trabalhava com fenômenos que envolviam normalmente duas 

variáveis na natureza, sendo ambas explicadas na idéia de causa e efeito. Porém esse 

pensamento tornou-se limitado tendo em vista que no campo da biologia, das ciências sociais 

e do comportamento, os problemas apresentavam múltiplas variáveis, daí a necessidade da 

criação de novos modelos conceituais ampliados e interdisciplinares (BERTALANFFY, 

2008). 

 Esta visão reducionista/cartesiana encontrou seu êxito na área da saúde onde 

influenciou e influencia a enfermagem, dada a complexidade crescente do trabalho 

desenvolvido, o que ocasionou a necessidade de fragmentação do todo para melhor 

compreensão das partes. Porém essa fragmentação ao longo do tempo mostrou-se insuficiente 

no que tange ao cuidado, tendo em vista que a idéia de multicausalidade de um fenômeno, que 

possibilitou trabalhar as diferentes necessidades afetadas no ser humano, aponta para uma 

visão mais global sobre os problemas de saúde. Assim a visão novo-paradigmática que 

considera o todo, através da interação e integração entre as partes, foi e continua sendo 

essencial ao crescimento da enfermagem e das ciências como um todo. 

 Ao refletir sobre a SAE na ótica da Teoria Geral dos Sistemas, percebemos interseções 

entre conceitos próprios da engenharia de software e da assistência de enfermagem. Para tal 

compreensão cabe o reconhecimento de alguns conceitos essenciais. 

 Para Oliveira (2002) os sistemas apresentam como componentes: os seus objetivos, as 

entradas, o processo de transformação desse sistema, as saídas, os controles e avaliações e a 

retroalimentação do sistema. Esses componentes são representados na Figura 7 (sete): 

                                                
22 Ponto de vista mecanicista trata de uma visão acerca dos organismos como partes ou processos parciais. Já o 

vitalismo trata de uma visão acerca de fatores inanimados que pairavam sobre os organismos, que explicavam a 

natureza de determinados fenômenos. (BERTALANFFY, 2008). 
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FIGURA 7 – COMPONENTES DE UM SISTEMA 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2002, p. 36) 

  

 Os objetivos referem-se tanto aos dos usuários, quanto aos objetivos do próprio 

sistema, ou seja versam sobre a finalidade do sistema. Já as entradas devem ser consonantes 

com os objetivos do sistema, pois se caracterizam como as forças que fornecem ao sistema 

materiais, energia e informação para a operação do mesmo. O processo de transformação do 

sistema é uma função que permite a saída de um determinado produto, serviço ou resultado 

oriundo da transformação de um insumo (entrada). As saídas são os resultados quantificáveis 

através de processo de controle e avaliação que devem estar coerentes com os objetivos do 

sistema. Os controles e avaliações prestam-se a verificação do sistema frente a medidas de 

desempenho padrão. A retroalimentação é a reintrodução de uma saída sob a forma de 

informação, como um instrumento de regulação retroativa ou de controle de saídas 

divergentes, frente às respostas esperadas, com base em parâmetros previamente estabelecidos 

(OLIVEIRA, 2002).  

 Assim como um sistema aberto
23

, o trabalho da enfermagem pode ser compreendido 

também por meio desses componentes, onde: o objetivo da enfermagem é oferecer um 

cuidado de qualidade com vistas a recuperação, promoção e manutenção da saúde e bem-estar 

do indivíduo. As entradas são as informações oriundas das interações dos enfermeiros com os 

                                                
23 Sistema aberto é definido como um sistema em troca constante de matéria com seu ambiente, importando e 

exportando, construindo e demolindo os materiais que o compõe (BERTALANFFY, 2008). 
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pacientes. O processo de transformação é a tomada de decisão para implementação da 

assistência de enfermagem. As saídas são os resultados das ações a serem implementadas na 

prática de enfermagem. Os controles e avaliações dizem respeito aos padrões de 

qualidade/indicadores de qualidade da assistência de enfermagem. E a retroalimentação diz 

respeito a capacidade de ressignificar/reorientar práticas com base nas saídas que não estão 

em conformidade com os padrões de qualidade. 

 A visão da enfermagem como um sistema interativo inserido em um contexto não é 

nova, a tese de livre docência de Rosalda Paim (1974), já trabalhava os conceitos da Teoria 

Sistêmica de Enfermagem que atualmente é conhecida como Teoria Ecológica Cibernética de 

Enfermagem. 

 Paim e Paim (2004) afirmam que de acordo com o enfoque sistêmico ecológico o 

homem é um sistema integrante de metassistemas como família, comunidade e sociedade que 

estão situados num ecossistema (ambiente). Ele está integrando a realidade, possuindo a 

capacidade recíproca de transformá-lo e de ser afetado por ela, através de trocas de matéria, 

energia e informações, dado o dinamismo de qualquer sistema. A enfermagem nesse sentido é 

um subsistema do setor saúde, que por sua vez está inserido num metassistema, a sociedade 

que tem por objetivo a busca pela maior eficiência e eficácia na assistência integral ao 

paciente, a família e a comunidade. 

 Ao ampliar a visão do sistema de enfermagem para uma perspectiva sistêmica e 

ecológica, percebe-se a influência da enfermagem no contexto ao qual está inserida e a 

conseqüente interferência do contexto no sistema de assistência de enfermagem. E nesse 

grande contexto a enfermagem busca desenvolver suas atividades considerando suas próprias 

demandas, bem como as dos pacientes e a dos gestores das unidades. É portanto impossível 

desconsiderar o todo, quando se busca os melhores resultados para a assistência de 

enfermagem.  

 Um fato a ser considerado na ressignificação do sistema de assistência de enfermagem 

do Instituto, é que de forma empírica, os enfermeiros seguiram as etapas da modelagem de 

softwares para a construção do seu sistema de assistência. Ao refletir sobre o processo de 

construção de softwares percebe-se que a engenharia dos mesmos acontece em um processo 

subdividido em camadas, tal como visualizamos na Figura 8, que se apóia num compromisso 

organizacional com foco na qualidade. O seu alicerce é a camada de processo que forma a 
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base para o controle gerencial de projetos, estabelecendo o contexto no qual: métodos 

técnicos são aplicados, os produtos de trabalho são produzidos, os marcos são estabelecidos, a 

qualidade é assegurada e as modificações são geridas (PRESSMAN, 2006, p.18). 

 

 

FIGURA 8: ENGENHARIA DE SOFTWARE EM CAMADAS 

Fonte: (PRESSMAN, 2006, p.18). 

 

 É efetivamente na engenharia da SAE que o processo de enfermagem, os métodos e as 

ferramentas são idealizados. No INCA a construção se aproximou do modelo, onde as 

camadas de um software se estruturam tal como as camadas do sistema de assistência de 

enfermagem. Essa conexão é demonstrada na Figura 9, onde na SAE o foco também está na 

qualidade da assistência, sendo ela a base da estrutura, o processo representa o trabalho da 

enfermagem propriamente dito; o método é ditado por uma teoria de enfermagem, que 

orientará como fazer e sob que referencial. Destaca-se que a camada método está intimamente 

relacionada com a teoria de enfermagem a ser adotada para orientar a prática, porém, cabe 

ressalva que teoria não é método, a teoria é algo maior que propõe o método. Assim o 

processo de enfermagem necessita de um método para ser implementado na prática. Método 

esse que muda a medida que está alicerçado em uma das muitas teorias de enfermagem 

vigentes. Já as ferramentas são os instrumentos, formulários construídos, vocabulários a 

serem implementados, bem como quaisquer ferramentas que possam dar suporte ao ato de 

cuidar. Todas as camadas são mediadas por relações interativas demonstradas por setas que 

conectam as camadas. 
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FIGURA 9: ENGENHARIA DA SAE EM CAMADAS 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Outro fator de destaque é que no momento em que os enfermeiros buscaram 

implantar a SAE, eles estavam muito engajados no controle dos processos para a obtenção 

acreditação hospitalar e conseqüente oferta de qualidade à assistência prestada. Foi pensando 

nesse produto e baseados em seu contexto, que iniciaram a engenharia de seu sistema com a 

criação do GISAE, um grupo de interesse que permitiu o levantamento de requisitos da 

assistência na unidade. Esse é sem dúvida o primeiro passo em direção a SAE, e é um passo 

fundamental para a construção de qualquer sistema de acordo com a hierarquia da engenharia 

de produto apresentada na Figura 10: 

 

 

FIGURA 10: HIERARQUIA DA ENGENHARIA DE PRODUTO 

Fonte: (PRESSMAN, 2006, p.106) 
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 Para Pressman (2006) a meta da engenharia de produto é traduzir o desejo do cliente 

de uma série de propostas definidas em um produto para funcionamento. Para isso ela conta 

com a visão de mundo do cliente que é obtida por meio da engenharia de requisitos. À medida 

que os requisitos são trabalhados, tem início a engenharia de componentes que trabalha a 

engenharia de software, hardware, a humana e a de banco de dados (estando as duas últimas 

suprimidas da representação da figura anterior). Ainda que tenham diferentes domínios, cada 

componente trabalha integrado com base nas interfaces estabelecidas nos requisitos. Em 

seguida a engenharia do software propriamente dita, toma seu posto, trabalhando a 

modelagem, os componentes e a construção e integração das partes num todo. Percebe-se que 

na engenharia de software o foco é estreitado à medida que cai a hierarquia dentro do desenho 

da arquitetura, mas ela servirá de referência para toda a construção.  

 Assim ao desdobrar as etapas da engenharia de produto na construção do sistema de 

assistência de enfermagem, notamos o Grupo de Interesse em Sistematização da Assistência 

de Enfermagem foi um espaço para um diagnóstico situacional por meio do reconhecimento 

dos requisitos fundamentais a essa construção, que tinham por base as visões de mundo de 

cada enfermeiro participante. Cabe ressalva que nesse momento os conceitos de indivíduo, 

ação e de sociedade trabalhados por Blumer (1969) e desdobrados para ampliação do 

fenômeno, reconhecimento dos requisitos fundamentais, apontam para a delimitação de 

elementos/idéias socialmente construídos acerca do objeto simbólico SAE, constituídas com 

base nas interações e nas interpretações dos indivíduos sobre o que entendem por assistência 

de qualidade. Esses elementos, identificados como requisitos da SAE estabeleceram um 

diagnóstico situacional e foram essenciais às ações relativas à engenharia de hardware, que 

consistiu num processo de agregar peças (diferentes conhecimentos), para construção do 

sistema considerando os requisitos identificados. Com isso construíram formulários, que 

teriam por base o processo paralelo de engenharia de software, que envolveria a escolha das 

ferramentas intelectuais norteadoras desse sistema, tais como os métodos de trabalho 

orientados pelas teorias de enfermagem. Porém nesse momento surgiu uma ruptura com este 

processo à medida que os enfermeiros não conseguiram estabelecer uma teoria de 

enfermagem para nortear a prática, fato que será discutido mais a frente.  A engenharia 

humana foi considerada à medida que os enfermeiros desenvolveram ações de capacitação 

para operar o sistema e formaram um grupo interativo para exercício do diagnóstico de 

enfermagem e para a troca de experiências. Sendo o estudo de Espírito Santo & Porto (2008) 

aponta que a busca por atualização é uma necessidade do exercício e do reconhecimento da 
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profissão tendo em vista a busca pela qualidade. Ou seja, a atualização mais do que nunca 

serve não somente a esse processo de engenharia humana, mas sim a compreensão e 

arquitetura da identidade profissional da enfermagem profissional. Já a engenharia de banco 

de dados tem relação com as ações estratégicas desenvolvidas para o armazenamento da 

informação. Daí destaca-se que os prontuários do projeto-piloto foram identificados e 

cadastrados com fim de facilitar o processo de auditoria e conseqüente retroalimentação desse 

sistema. 
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Ressalta-se que esse pensamento é apenas uma visão acerca da implantação da SAE que 

considera que não há sentido algum nesses processos de engenharia isolados, eles dependem da 

interação entre as partes e esse processo é contínuo dado a necessidade de retroalimentação 

constante de qualquer sistema. Embora atualmente a compreensão deste pensamento pareça 

clássica, ainda hoje existe certa resistência acerca do pensamento sistêmico e seu uso à prática. 

Esse se constitui numa difícil quebra de paradigma que perdura, mas que já era defendida por 

Blumer (2003) desde 1979 em um de seus textos, onde o autor chamava a atenção para a 

necessidade da ruptura com a visão exclusivamente reducionista, sobretudo nas pesquisas de 

cunho social: “-Eu suspeito que muitos cientistas sociais ainda são influenciados pela antiga 

visão de que unidades atômicas têm sentido e realidade para além de um sistema”. 

 Herbert Blumer desejava alertar os pesquisadores sociais para uma necessidade, que já 

era urgente, de considerar que o todo é formado por partes, que só têm sentido quando 

integradas em um ambiente sistêmico interativo. 

Diante da abordagem descrita, destaca-se a influência do pensamento sistêmico 

oriundo das reflexões desenvolvidas durante a modelagem do processo de enfermagem para o 

prontuário eletrônico do paciente, desenvolvida em minha dissertação de mestrado (FULY, 

2004). 

Enfatiza-se que a modelagem do sistema ocorreu de forma empírica, sendo 

desenvolvida com base na vivência dos membros do grupo executivo, nos conhecimentos 

adquiridos na capacitação e na troca de experiências. Compreendendo que esse modelo sofre 

retroalimentação, destaca-se que as categorias TRABALHANDO DE FORMA 

SISTEMÁTICA PELA PRIMEIRA VEZ e VIVENCIANDO A SAE oferecem componentes 

para esse processo. 

 No que tange a avaliação do sistema a categoria RECONHECENDO AS 

CONSEQÜÊNCIAS DA SAE PARA A QUALIDADE DO CUIDADO PROFISSIONAL 

trata desses achados. 
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2. BUSCANDO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM UM HOSPITAL ESPECIALIZADO  

 A categoria demonstra o contexto no qual o fenômeno central está inserido e cabe o 

destaque para a subcategoria Refletindo sobre a acreditação hospitalar, que aponta para os 

objetivos da construção do sistema de assistência de enfermagem. 

 Diante da necessidade de obter Acreditação Hospitalar o INCA passou a gerenciar 

seus processos de trabalho com vistas à melhoria da qualidade. Para Antunes & Trevizan 

(2000) o gerenciamento desses processos é fundamental nos dias atuais, tendo em vista que 

desde a década de 80, vem apresentando-se como uma forma de abordagem gerencial que 

possibilita o acompanhamento e a previsão de mudanças necessárias para a manutenção da 

qualidade no cenário hospitalar. 

 O momento experienciado pelos enfermeiros a despeito da Acreditação Hospitalar 

trouxe muitas influencias para o investimento na SAE. Ainda que a implantação e 

implementação da SAE estejam no plano deontológico para a enfermagem
24

; no plano 

gerencial ela representa uma organização estrutural, que contribui para o controle dos 

processos e melhoria da qualidade; que como discutido anteriormente, constitui o foco do 

sistema de assistência de enfermagem. Os enfermeiros diante dessas tensões, na construção do 

sistema de assistência de enfermagem ressignificaram o símbolo qualidade. Quando 

questionados em profundidade mostraram seu eu, ainda que o mim e a própria sociedade 

signifiquem a relação entre qualidade e acreditação como uma relação de dependência. Não se 

pretende negar essa relação, apenas destacar que pode haver qualidade mesmo sem 

Acreditação Hospitalar.  

 Essa busca pela qualidade na área da saúde tem sido impulsionada também pelas 

necessidades da clientela, que por conta de uma maior conscientização, busca por seus 

direitos e cobra pela manutenção de relações de custo-benefício
25

. Com isso o mercado torna-

se competitivo, sendo necessária uma postura pró-ativa para manutenção dessa clientela e 

para captação de outros. 

                                                
24 Resolução COFEN Nº 272/2002. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - nas 

Instituições de Saúde Brasileiras. 
25 Custo-benefício – É a relação entre os custos e os resultados reais ou potenciais de um procedimento, 

tratamento ou programa de saúde (CASTILHO et al., 2005, p.173). 
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 Para uma empresa obter êxito ela deve ofertar produtos e serviços que tenham preços 

competitivos e que estejam de acordo com as expectativas e necessidades do mercado. O 

hospital enquanto empresa a ser gerenciada, não foge a essa perspectiva. Ele usa estratégias 

para a captação de clientes, dentre as quais está à busca por certificações, que são proferidas 

por órgãos avaliadores de reconhecimento internacional, como os certificados de Qualidade 

Total e Acreditação Hospitalar, que conferem status à unidade hospitalar e consequentemente 

tornam-se mais atrativos para o consumidor (GURGEL JUNIOR ; VIEIRA, 2002). 

 Com a inserção desses programas de Certificação Hospitalar as instituições de saúde 

passaram a ter uma preocupação com o controle da qualidade nos processos; buscando 

atender as necessidades do consumidor (cliente), que se torna mais exigente, deixando de 

internar-se no hospital mais próximo de sua residência e optando por internar-se no que 

significam como o “melhor” hospital. Nesse momento que se certificam os hospitais, o 

usuário passa a ter um critério mais plausível para sua escolha, passando a significar os 

hospitais certificados como os melhores prestadores de serviço de qualidade na saúde. 

 Para Klück et al (2002) a qualidade da assistência é avaliada pela conformidade ou 

adequação a um grupo de expectativas ou padrões e não sendo analisada apenas sob termos 

técnicos ou da prática específica da assistência, e sim por um conjunto de fatores que agregam 

elementos individuais e coletivos. 

 É importante refletirmos sobre essa condição, pois considerarmos que obter uma 

certificação não garante por si que os serviços prestados têm qualidade. Ela indica que os 

serviços têm condições de produzir qualidade (MEZOMO, 2001). A situação pontuada pelo 

autor é muito importante no sentido do desconhecimento do real sentido das certificações. 

Muitas vezes os clientes, ou até mesmo os profissionais de saúde podem atribuir aos hospitais 

certificados uma imagem de hospitais de excelência no cuidado, quando na verdade a 

excelência se encontra no âmbito processual. A visão nesse caso considera processos isolados, 

quando na verdade o sistema requer uma visão interativa do todo. 

 Além disso, tais certificações, no entanto, não trabalham com critérios sensíveis à 

assistência de enfermagem, para avaliá-la, o que pode significar uma inconsistência no 

sistema, pois como discutido anteriormente um sistema aberto demanda controle e avaliação 

para que existam as saídas ou outputs esperados. Assim se o sistema de assistência de 

enfermagem trabalha com mecanismos de auto-regulação, que têm por base indicadores, que 
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tratam apenas aspectos limitados referentes à assistência ou de aspectos que não estão em 

consonância com a qualidade (principal objetivo do sistema), desta forma todas as saídas 

poderão estar comprometidas. 

 

3. TRABALHANDO DE FORMA SISTEMÁTICA PELA PRIMEIRA VEZ  

A categoria traz a tona o desenho da SAE com as tensões que interferem no 

funcionamento do sistema e que conseqüentemente podem interferir nos resultados.  

 Inicialmente destaca-se a discussão sobre os cursos de graduação em enfermagem por 

meio da subcategoria Apontando Falhas na Graduação de Enfermagem. No bojo dessa 

subcategoria estão duas questões: as dúvidas conceituais e as deficiências dos cursos de 

graduação. A primeira questão refere-se a uma aglutinação conceitual onde conceitos “novos” 

e obscuros desarticulados da realidade dos enfermeiros, que geram dúvidas. Há também as 

deficiências nos cursos de graduação onde existe uma constante demanda por reformulações 

curriculares que não deve ser ignorada. Sobre as dúvidas conceituais a crença dos enfermeiros 

de que a SAE é um símbolo novo e não a própria prática profissional revisitada e 

ressignificada, é ocasião de um nó constituído de tensões epistemológicas. O significado 

atribuído ao termo SAE reporta para o imaginário de que é algo que nunca fora realizado. Isso 

porque alguns conceitos próprios da pratica profissional não estão claros para a enfermagem 

como um todo. Como há uma desarticulação das atividades realizadas cotidianamente, de um 

modelo de trabalho sistemático, por vezes essa “nova” prática denominada SAE, carrega a 

simbologia de algo tão grandioso que eles não reconhecem seu significado ou como podem 

implementá-la.  

 O estudo de Fuly et al. (2008) aponta para três correntes nacionais de pensamento, 

presentes na literatura, sobre os conceitos que envolvem a SAE. No que tange a primeira 

corrente, há uma diferenciação entre os termos Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

Processo de Enfermagem e Metodologia da Assistência de Enfermagem. Essa corrente 

constitui aquela que contém informações mais ajustadas ao pensamento defendido nesta tese, 

tendo em vista que trabalha com a estrutura de um sistema em camadas, onde SAE é o pano 

de fundo organizacional que possibilita a implementação do processo de enfermagem, por 

meio de alguma metodologia proposta nas teorias de enfermagem.  Nessa linha de 
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pensamento pode-se compreender a Sistematização da Assistência de Enfermagem como a 

organização do trabalho da enfermagem, quanto ao método, pessoal e instrumentos, a fim de 

tornar possível a realização do Processo de Enfermagem (LEOPARDI, 2006). 

 Já a segunda corrente trata os termos Processo de Enfermagem e Metodologia da 

Assistência como sinônimos. Do ponto de vista semântico processo
26

 e método
27

 são termos 

distintos, porém essa visão considera que o processo é um método, contradizendo a idéia de 

que o processo prevê um método, como afirmam Cunha e Barros (2005, p.568) “o método 

utilizado na prática para sistematizar a assistência é o Processo de Enfermagem”. 

 A terceira corrente trata os três termos como sendo sinônimos, nela estão inclusos 

autores como Andrade & Vieira (2005); Carraro et al. (2003, p.499). Esses últimos descrevem 

que existem ainda outras terminologias para descrever a Metodologia da Assistência, tais 

como: o processo de enfermagem, o processo de cuidado, metodologia do cuidado, processo 

de assistir, consulta de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem.  Nessa 

linha podemos afirmar que atualmente existem muitas pessoas que na prática acreditam que 

estão lidando com os mesmos termos. Existe inclusive um conflito ideológico quando se traz 

a tona, a questão do vocabulário padronizado para o registro de enfermagem. Muitos 

enfermeiros desconhecem esses vocabulários e abordam os mesmos como se fossem métodos 

de assistência de enfermagem, chegando a confundi-los com o próprio processo de 

enfermagem por assim dizer. 

 Considera-se ainda que em 2002 o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

instituiu uma Resolução, revogada recentemente, que à época definia a SAE como sendo:  

 

uma atividade privativa do enfermeiro que, utiliza método e estratégia de 

trabalho científico para a identificação das situações de saúde/doença, 

subsidiando ações de assistência de Enfermagem que possam contribuir 
para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do 

indivíduo, família e comunidade; 

 

 Tal afirmativa do COFEN não considerava a participação dos demais membros da 

equipe de enfermagem, sobretudo na implementação dos cuidados, haja vista que o próprio 

                                                
26 Processo: ato de proceder, de ir por diante (FERREIRA, 2004, p.1395). 
27 Método: caminho para chegar a um fim (FERREIRA, 2004, p.1128). 
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COFEN definia a SAE como atividade privativa do enfermeiro, o que configurava um nó 

deontológico. Porém a recente Resolução nº 358/2009, elaborada em conjuntamente com a 

Subcomissão da Sistematização da Prática de Enfermagem e a Diretoria da Associação 

Brasileira de Enfermagem (Gestão 2007-2010), estabeleceu não somente um novo olhar sobre 

os conceitos de SAE e Processo de Enfermagem, como também instituiu o papel do técnico e 

do auxiliar nesse contexto: 

 

Art. 5º - O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em 
conformidade com o disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do 

Decreto 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, participam da 

execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a 

supervisão e orientação do Enfermeiro. 

 

 Frente aos diferentes significados da SAE encontrados na literatura, compreende-se 

que não só os enfermeiros do INCA têm dúvidas conceituais, porém esta tese não pretende 

dissolve-las, e sim suscitar a reflexão. 

 Os enfermeiros também têm dúvidas sobre o diagnóstico de enfermagem e sua 

articulação com as terminologias
28

 de apoio ao registro e análise de enfermagem, fato que tem 

relação estreita com as falhas nos cursos de graduação em enfermagem. Os enfermeiros 

significam o diagnóstico como algo nunca dantes realizado, quando na verdade o novo está na 

terminologia e na conexão entre evidência clínica e título diagnóstico e não na identificação de 

problemas. 

 Para Nóbrega e Silva (2008, p.152) os sistemas de classificações têm como objetivo 

permitir uma facilitação no processo de manipulação dos fenômenos classificados. O 

movimento para criação das classificações data da década de 50, quando as enfermeiras 

passaram a buscar modelos conceituais e teorias que apontassem para a prática de 

enfermagem. Porém considera-se que somente na década de 90, a taxonomia NANDA 

(utilizada no INCA-Unidade II), teve seu desenvolvimento iniciado. 

                                                

28 Terminologias: conjunto de termos especializados combinados .(VAN BEMEL; MUSSEN, 1997, p.84). 
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 Ao traçarmos um paralelo entre tempo de formação e o ensino da SAE, foi 

evidenciado que 70% dos sujeitos da pesquisa apresentavam tempo de formação superior a 

dez anos, o que explica o desconhecimento e as dúvidas sobre as terminologias de 

enfermagem, dado o fato de que antes de 1999
29

, o tema ainda era pouco abordado nas 

Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro.  

 No que se refere às limitações codificadas consideram-se alguns componentes para 

discussão, sendo o primeiro Estando os Enfermeiros em Processo de Aprendizado de 

Habilidades para Implementação da SAE. O componente explica a situação de que o projeto 

piloto foi iniciado num momento em que nem todos os enfermeiros do Instituto haviam se 

capacitado e ainda assim recebiam pacientes do projeto. Esse desequilíbrio interfere na 

arquitetura do sistema, tendo em vista que a Engenharia Humana não atendia todos os 

requisitos para a implementação da SAE. Outro desequilíbrio se refere ao componente 

Trabalhando sem Apoio de uma Teoria de Enfermagem que denota que os enfermeiros não 

conseguiram decidir que teoria de enfermagem nortearia a prática. Essa limitação traz a 

reflexão de que tal dificuldade pode ter origem nos cursos de graduação, onde a abordagem 

sobre as teorias de enfermagem por vezes pode estar desarticulada de exemplos da prática, o 

que além de dificultar a sua compreensão, promove questionamentos sobre sua utilidade para 

a enfermagem. Assim não há sentido no ensino de um conteúdo, se quem o acessa não 

consegue atribuir significado ao mesmo. Valadares (2006, p.206) afirma que não basta 

somente ter acesso as informações relativas ao corpo de conhecimento necessário a profissão 

e que com respeito a essas informações:  

 

É necessário compreendê-las, aprofundá-las, decodificá-las, utilizando a 

inteligência, para então desenvolver a síntese do que realmente interessa em 
termos de utilidade, em face da vivência problematizadora do novo, com 

ênfase as relações que podem ser estabelecidas visando à aprendizagem. 

Logo, não adianta ter um acúmulo desnecessário de materiais e recursos, 
sem saber o que fazer com eles, em face das diferentes situações cotidianas. 

 

 Ainda sobre as teorias, outra questão relacionada está na construção de formulários 

onde cabe a questão: qual a utilidade de um computador com grande aparato tecnológico, sem 

um programa operacional. Daí como a SAE por meio do processo de enfermagem pode ser 

                                                
29 Decisão COREN-SP/DIR/008/99. Normatiza a Implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem - SAE - nas Instituições de Saúde, no âmbito do Estado de São Paulo. 
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implementada na prática sem referencial teórico? Os enfermeiros relataram que o formulário 

foi estruturado segundo os domínios da NANDA, porém não há teoria fornecendo suporte a 

essa formulação, isso implica um nó metodológico, dado que a teoria de enfermagem 

apontaria para o método, ou seja, como fazer o processo de enfermagem acontecer.  

Cabe considerar que de acordo com o artigo 3º da Resolução COFEN nº 358/2009 “O 

processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de 

dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou 

intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de 

enfermagem alcançados”. Tal necessidade de articulação, ainda que latente, não era 

mencionada anteriormente, na já revogada Resolução nº 272/2002, o que contribuía com a 

equivocada idéia de emprego facultativo de teorias de enfermagem na prática.  

 Reflete-se que como não havia a compreensão da finalidade de um referencial teórico 

na construção e sustentação do sistema para os enfermeiros, à época da coleta de dados, as 

teorias de enfermagem podem ser compreendidas como objetos não simbólicos, ou objetos 

sem significado para eles naquele momento, daí a compreensão de que não era necessária a 

construção do sistema. 

 Considera-se, no entanto o que Brandão (2007) afirma, quando argumenta que toda 

teoria tem alcance limitado e que elas não devem ser utilizadas como realidade em si, mas 

como modeladoras da realidade. Afirma ainda que as teorias não devem engessar a prática de 

tal forma que se percam os aspectos multi, inter e transdisciplinares em detrimento de ações 

dirigidas exclusivamente pelas teorias. 

 No momento atual a Unidade II a partir de novos processos interativos conseguiu 

simbolizar as teorias de enfermagem o que ocasionou a ação de instituir o referencial 

conceitual de Wanda de Aguiar Horta para nortear a prática. Como o sistema de assistência na 

sua essência trabalha com retroalimentação, a Unidade II, com base nas avaliações realizadas 

pelo sistema de auditoria e pelas constantes discussões do grupo executivo, está modificando 

os instrumentos concebidos, já considerando o referencial de Horta (1979) na sua construção. 
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4. VIVENCIANDO A SAE  

 A categoria é constituída por subcategorias que apontam para a ressignificação da 

prática onde inicialmente destaca-se: Desmistificando Crenças Relacionadas à SAE, com o 

componente Desmistificando a sobrecarga de trabalho relacionada à SAE. 

 O estudo evidenciou que a reestruturação das atividades de enfermagem, proporcionou 

uma redução no volume de trabalho, fato que contraria o discurso de que uma das grandes 

dificuldades para implementar a SAE reside na idéia de que a implantação e conseqüente 

implementação da SAE podem sobrecarregar ainda mais os enfermeiros.  

 No que tange a sobrecarga de trabalho, Sperandio & Évora (2003) pontuam que existe 

uma sobrecarga de funções para o enfermeiro no envolvimento em atividades tais como: 

atividades de planejamento, distribuição de recursos humanos, administração e controle de 

medicamentos, materiais e planilhas orçamentárias de controle de custos nas unidades. Tais 

atividades competem com o tempo que o enfermeiro possui para assistir a clientela de forma 

satisfatória; fato que pode ser agravado ainda pelo quantitativo de enfermeiros, por vezes 

insuficiente frente às taxas de ocupação das unidades.   

 Considera-se que existem problemas associados à implementação do processo de 

enfermagem tais como: o tecnicismo predominante nas atividades práticas do enfermeiro, 

impactando no modelo desejado de enfermagem e gerando um conflito de papéis entre o 

assistir e o gerenciar e a não aplicabilidade do mesmo à prática. Porém é interessante perceber 

que o comprometimento da qualidade da assistência, a desorganização dos serviços e a perda 

de tempo decorrentes da falta de planejamento das atividades são situações que os próprios 

enfermeiros admitem como problemas decorrentes do não uso da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem; mas ainda assim não a implementam (ANDRADE; VIEIRA, 

2005). 

 Desta forma os enfermeiros ao vivenciarem a experiência de organização da 

assistência de enfermagem, percebem que as atividades que devem ser implementadas são 

exatamente aquelas que já eram ou que deveriam ser realizadas, porém com mais organização 

e registro. A idéia do novo os assusta, mas quando implementam a SAE, percebem que é 

possível trabalhar de forma sistemática sem o ônus significado relacionado à SAE. 

 Assim as premissas interacionistas postuladas por Blumer (1969) se aplicam a esse 

estudo, tendo em vista que os enfermeiros agiram com base nas crenças que tinham e que 

foram construídas nas múltiplas interações entre o self e a sociedade. Porém eles modificaram 
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suas visões, ou seja, ressignificaram as crenças com base na interpretação da nova situação na 

qual se encontravam. 

 A subcategoria Vivenciando um Paradoxo na Sistematização do Cuidado, que trata de 

um possível esquecimento do paciente em função da implementação da SAE, demonstrou 

como esse receio compele o enfermeiro a uma questão paradoxal: como pode haver 

afastamento se o sistema de assistência de enfermagem demanda interação? Essa questão 

reside na relação do trabalho da enfermagem com a visão cartesiana. 

A subcategoria Assumindo um Novo Paradigma para o Cuidado Sistematizado 

trabalha a desconstrução do modelo biomédico. Ainda que os currículos de enfermagem 

estejam em constante processo de ajuste, dadas as crescentes demandas imputadas ao ensino, 

o modelo biomédico é um paradigma tão fortemente alicerçado, que mesmo tendo sido 

reduzido em função de um olhar sobre o paradigma emergente, ainda norteia a prática 

profissional e o próprio ensino. 

Brandão (2007) afirma que uma das exigências à implementação da SAE está na 

necessidade de alinhar cuidado/processo/classificações, sem trabalhar com uma visão 

reducionista. Nesse sentido a hegemonia do modelo biomédico e a visão disciplinar nos 

currículo de enfermagem são fatores contribuintes a esse tipo de visão, que devem ser 

observados. 

Lopes e Jorge (2003) afirmam que a presença do modelo médico-clínico, do 

pensamento tecnocrático, ainda é muito forte no cuidado empírico em função de uma visão 

holística, porém afirma que a enfermagem não deve abandonar esse modelo e sim mudar a 

sua visão quanto à dimensão do cuidado e das pessoas que são cuidadas. Como a enfermagem 

está em constante relacionamento com o ser humano ela necessita do processo interativo para 

seu pleno exercício.  

Para Silva et al. (2008) a interação constitui o elemento primordial ao ato de cuidar, 

tendo em vista que é no processo interativo que o enfermeiro tem condições de conhecer as 

necessidades do paciente. 

Os profissionais de enfermagem necessitam compreender que interagem com pessoas 

que por sua vez interagem entre si e possuem capacidade de comunicação e desta forma não 

podem ser subjugadas a visão mecanicista.  
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Considera-se que quando a pessoa encontra-se doente ela perde sua autonomia 

temporariamente e isso implica em reconhecer a individualidade e a identidade de cada 

paciente (KLOCK et al., 2007).  

Backes et al. (2006) afirmam que:  

 

O cuidado interativo propiciado pelos profissionais de enfermagem é de 
fundamental importância, por assegurar um modo próprio de ser, traduzido 

na capacidade de compreender o usuário como um ser social, sujeito da rede 

social, um ser complexo e autônomo. O cuidado de enfermagem [...] é 

sempre movido por interações recíprocas. 

 

Os pacientes necessitam interagir para expressar suas reais necessidades, porém 

considera-se que ao ser internado o paciente necessita passar por um processo de adaptação 

biológico, afetivo e de pensamento, próprios do processo de interação descrito por Bersusa & 

Riccio (2003). A abordagem tecnicista por vezes pode estreitar os canais de comunicação, 

dificultando o entendimento sobre as necessidades do paciente que demandam cuidados, bem 

como também pode implicar no estabelecimento de prioridades de assistência equivocadas 

por não considerar as prioridades dos pacientes.    

 Portanto, frente a essas necessidades, faz-se necessário que o enfermeiro exerça 

funções focalizadas na assistência ao cliente, permitindo ao processo gerencial um olhar 

centrado no cliente, buscando maior efetividade da prática assistencial de enfermagem 

(TREVIZAN et al., 2005). 

 A busca pela qualidade da assistência depende de um trabalho focado na satisfação do 

cliente, sem que se perca também a satisfação pessoal. Deve estar alicerçada em mudanças de 

conduta que permitam a conciliação de objetivos da instituição e das necessidades dos 

profissionais de enfermagem. 

Destacam-se aqui dois componentes que trazem consigo uma série de ações que 

podem impedir ou auxiliar no funcionamento do sistema; são eles: Apontando facilitadores 

para implementação da SAE e Apontando obstáculos estruturais na implementação da SAE. 

Dentre os aspectos que facilitaram a implementação, os enfermeiros do INCA destacaram: o 
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processo de auditoria, os curso de SAE e exame físico, a modificação da evolução de 

enfermagem de 12 para 24 horas com divisão em dois turnos.  Já os aspectos estruturais que 

dificultaram a implementação da SAE foram: o quantitativo muito grande de pacientes, o 

tempo empreendido no preenchimento de formulários, a insuficiência de profissionais para 

realizar a SAE e falta de reconhecimento do papel do enfermeiro por alguns profissionais. 

Note-se que alguns aspectos são contraditórios, dado que mesmo com um quantitativo 

grande de pacientes os enfermeiros afirmaram que conseguiram implementar a SAE, por 

conta da redistribuição das tarefas pelos plantões. Sobre o tempo gasto no preenchimento de 

formulários, ainda que os enfermeiros percebam um gasto de tempo maior pelo registro mais 

completo, eles afirmaram posteriormente que ganharam tempo de assistência pelo apoio à 

decisão que o registro trouxe consigo e finalmente quanto à falta de reconhecimento das 

atividades próprias da enfermagem, a sistematização pode até aumentar as discussões sobre o 

papel de cada profissional frente às demandas do paciente, tendo em vista aspectos que se 

relacionam com a valorização profissional do enfermeiro na equipe de saúde, que serão 

discutidos na próxima categoria dessa tese. 

 

5. RECONHECENDO AS CONSEQUENCIAS DA SAE PARA A QUALIDADE DO CUIDADO 

PROFISSIONAL 

 No que se refere à categoria alguns aspectos necessitam ser discutidos, relacionados à 

avaliação da qualidade, para a compreensão da necessidade de institucionalização de 

parâmetros para que essas avaliações possam oferecer dados para a retroalimentação do 

sistema de assistência de enfermagem. 

 Segundo Zanei et al. (2003) em todas as atividades humanas a avaliação é uma 

necessidade constante, pois se supõe que a mesma deva preceder a tomada de decisões em 

busca dos melhores resultados ou alternativas. 

 Assim os autores definem avaliação como “uma atividade metodológica e processual 

de interpretação e julgamento de dados qualitativos e quantitativos para a atribuição de valor, 

fundamentada em padrões e critérios pré-determinados” (2003, p.112). 
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 Avaliar no contexto hospitalar requer o reconhecimento preciso das informações 

necessárias à manutenção da saúde para que se proceda a uma análise buscando correlação 

entre o que se deseja e o que realmente está sendo realizado. 

 Historicamente os programas de gestão da qualidade popularizaram-se na década de 

80 nos países ocidentais difundindo-se pelo resto do mundo numa tentativa desenfreada de 

manter produtos competitivos, frente à oferta japonesa de produtos que apresentavam 

qualidade e baixo preço. Esses programas de gestão foram desenvolvidos segundo preceitos 

de autores norte-americanos, tais como Deming, Juran e Feigenbaum que postularam esses 

conceitos nas décadas de 50 e 60 (CORDEIRO, 2004). 

  Essa preocupação atual traduz uma mudança de paradigma no cenário da gestão da 

qualidade, tendo em vista que O’Halon (2006) aponta a definição de qualidade da ISO 

9001:2000 como “o grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz um 

requisito”. Porém essa visão foi modificada ao longo do tempo e o conceito mudou seu 

significado, passando qualidade a ser definida como a conformidade com as solicitações dos 

clientes. Sendo assim essa mudança evidenciou uma preocupação com o cliente e sua 

satisfação e não mais com a instituição (CORDEIRO, 2004). 

 Vasconcelos (2004) afirma que a qualidade da assistência pode ser avaliada por meio 

de indicadores objetivos, que dependem de parâmetros concretos com a finalidade de apontar 

numericamente o desempenho técnico e dos processos de tratamento desenvolvidos; ou 

ainda, por meio de indicadores subjetivos, os quais são obtidos através da pesquisa de 

satisfação do cliente, onde a opinião da clientela é um importante referencial da qualidade. 

 Diante dessa mudança a American Nursing Association (ANA) apontou como critério 

de qualidade no cuidado de enfermagem: procedimentos de enfermagem isentos de erros e 

que atendam o paciente de forma apropriada, ética para o alcance do equilíbrio e satisfação 

do cliente e da família (ANA, 1995).  

 No que tange aos indicadores de qualidade, no INCA – Unidade II foram codificados 

dois tipos diferentes de indicadores de qualidade da assistência de enfermagem os 

indicadores normativos e os indicadores empíricos. Um indicador é uma ferramenta utilizada 

na vigilância da qualidade assistencial, que possibilita a definição de parâmetros que serão 

utilizados para realizar comparações e agregar juízo de valor ante o encontrado.  
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 Segundo a ANA (2008), os indicadores da qualidade da enfermagem são “aqueles 

indicadores que revelam como os cuidados foram prestados pela enfermeira ou os resultados 

desses cuidados”. 

 Bork (2003) afirma que os indicadores nos possibilitam monitorar os resultados dos 

clientes, através de uma função, que indica o desempenho profissional. São medidas indiretas 

de qualidade, que podem apontar para problemas específicos podendo funcionar como um 

importante indício para a revisão de processos e prevenção de novos problemas relacionados.  

 Neste sentido alguns indicadores de qualidade da assistência foram apontados pela 

ANA, num estudo para consolidação de um banco de dados nacional com indicadores de 

qualidade próprios da enfermagem. Essa iniciativa data de 1994, com uma demanda de 

discussões e pesquisas sobre Segurança e Qualidade, onde o foco da atenção girava em 

explorar e identificar as ligações entre cuidados empíricos de enfermagem e os resultados 

junto ao paciente. Três anos depois a ANA emitiu um apelo para que as organizações 

apresentassem propostas para desenvolver e manter um Banco de Dados Nacional de 

Indicadores de Qualidade de Enfermagem. A Associação selecionou a proposta do Instituto 

de Pesquisa Midwest (MRI) e da Escola de Enfermagem da Universidade do Kansas 

(KUSON), para assumir essa tarefa em função dos conhecimentos em programação de dados 

e resultados da investigação. De 1997 até 2000, uma série de estudos-piloto foi financiada 

pela Associação para testar indicadores de qualidade. E nesse sentido diferentes estados 

estiveram envolvidos nos projetos-piloto, como: Arizona, Califórnia, Minnesota, Dakota do 

Norte, Ohio, Texas, e Virginia.  

 Bohomol (2006, p.80) aponta como indicadores:  

 

queda de pacientes; manutenção da integridade da pele; tempo de horas de 
enfermagem/paciente por dia; proporção de enfermeiros, técnicos, e 

profissionais não licenciados por paciente hospitalizado; satisfação do 

paciente no gerenciamento da dor; satisfação do paciente com as 
informações educacionais; satisfação do paciente com o cuidado de um 

modo geral; satisfação do paciente com o cuidado específico de 

enfermagem; índice de infecção hospitalar e satisfação da equipe de 

enfermagem.  
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O autor afirma que esses indicadores emergiram de diferentes cenários americanos de 

prática, tendo sido validados pelas instituições responsáveis pela certificação dos mesmos, e 

tomando por base a tríade estrutura-processo-resultado de Donabedian.  

 As primeiras idéias sobre esta tríade foram publicadas em um artigo de 1966
30

, que 

introduzia esses conceitos no cenário de avaliação e constituem até hoje em dia o paradigma 

dominante de avaliação da qualidade da atenção em saúde. 

 Esta tríade para avaliar a qualidade da assistência, foi a contribuição mais expressiva 

do autor, pois representa a existência de uma linearidade entre esses três conceitos onde cada 

um deles é trabalhado de forma consecutiva, tendo em vista que existe uma direta relação 

entre os mesmos (DONABEDIAN, 2003).  

 A respeito do primeiro componente da tríade, a estrutura, corresponde a todas as 

características necessárias para que o serviço e os profissionais de saúde possam prestar 

assistência baseada nas necessidades do paciente.  

 Nesse sentido os recursos humanos, os recursos materiais e financeiros, a área física 

da unidade, a estrutura organizacional, e as ferramentas administrativas como: os sistemas de 

informação e instrumentos normativos constituem aspectos pertinentes à estrutura.  

 O segundo componente, o processo, corresponde à prestação da assistência em si e os 

recursos utilizados. Porém essa assistência deve estar baseada em padrões, instituídos e 

reconhecidos no meio científico. 

 No componente processo estão incluídos o levantamento de problemas, o diagnóstico 

e as metodologias para o alcance do mesmo, e ainda os cuidados prestados junto ao cliente. 

Considera-se que esse componente para avaliação em saúde, inclui aspectos muito familiares 

da assistência de enfermagem, no que tange ao próprio conceito de processo de enfermagem 

e às diferentes metodologias para sua implementação à prática. 

 O último, mas não menos importante componente da tríade é o resultado que 

corresponde a todas as mudanças representativas verificadas na saúde dos pacientes, com 

                                                
30

 Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank Memorial Fund Q. v.44, p:166-206, 1966. 
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base em todas as atividades realizadas para melhoria da situação em que o paciente se 

encontrava.  

 Nesse sentido considera-se que as mudanças de ordem comportamental e de 

entendimento sobre a sua situação de saúde-doença e a sua a satisfação com os serviços 

prestados são alicerces fundamentais do resultado. Também é importante destacar que a 

satisfação dos prestadores de cuidados também é considerada no contexto da avaliação dos 

resultados. 

 Desta forma na avaliação da Estrutura deve ser levado em consideração o emprego de 

recursos para a organização administrativa dos serviços, bem como as instalações, as 

características da equipe, assim como o perfil dos profissionais. Já na avaliação do Processo, 

a competência para a resolução dos problemas de saúde é considerada com base no conceito 

de eficácia. E por fim para avaliação dos Resultados o autor afirma que o resultado descreve 

o estado de saúde do indivíduo ou da população como resultado da interação ou não com os 

serviços de saúde (DONABEDIAN, 1978).  

 Quando se pensa nessa estrutura é possível afirmar que existe uma relação entre os 

termos, porém a garantia de uma boa estrutura não garante bons resultados, assim como bons 

resultados não garantem estrutura e processos adequados. O que se pode trazer enquanto 

reflexão é que a busca pela qualidade deve trazer sempre em paralelo a melhoria dos 

resultados, com base em revisões na estrutura e processos que envolvem o cuidado em saúde, 

ou seja, o processo de retroalimentação próprio de qualquer sistema. 

 Todo o construto de Donabedian para a questão da qualidade do cuidado surgiu da 

extração dos indicadores de estrutura, processo e resultados a partir da teoria geral dos 

sistemas (HELITO, 2006). Esse tripé desde então passou a seu utilizado nos processos de 

avaliação da qualidade, por meio do emprego de indicadores de qualidade, fundamentando a 

auditoria dos serviços de saúde. 

 No INCA-Unidade II, o uso de indicadores normativos não é reconhecido 

uniformemente pelos enfermeiros, porém foram codificados a partir das falas: satisfação do 

paciente no gerenciamento da dor; satisfação do paciente com o cuidado de um modo geral; 

índice de infecção hospitalar; efeitos adversos; queda de pacientes; manutenção da 

integridade da pele.  



 197 

 Os indicadores satisfação do paciente e manutenção da integridade da pele já eram 

controlados antes da acreditação e da implantação da SAE, porém quedas no leito, índices de 

infecção passaram a ser controlados com vistas à acreditação.  

 Com respeito à satisfação do cliente Mezomo (2001) afirma que a qualidade dos 

produtos e serviços é julgada pelo cliente e não pelos fornecedores, sendo assim com o foco 

da gestão no cliente, não se pode perder de vista a necessidade de garantir a satisfação do 

mesmo, bem como sua preferência e fidelidade. Esse indicador é o indicador institucional 

mais antigo no INCA, por conta do compromisso do Instituto com a qualidade e a 

compreensão da missão do mesmo como um centro de referencia para o tratamento do câncer 

no país. 

Aqui cabe a ressalva de que esses indicadores demonstram o reconhecimento do 

paciente como um sujeito ativo no seu tratamento, que por meio de processos interativos 

pode avaliar e subsidiar a retroalimentação do sistema. 

 O indicador controle da dor tem relação com o estabelecimento da Clínica da Dor no 

Instituto. Já os efeitos adversos (eventos adversos) tem relação com o fato de o INCA ser um 

Hospital Sentinela
31

. Cabe ressalva que ainda que por diferentes razões, todos esses 

indicadores são considerados padrões oficiais para o monitoramento da qualidade da 

assistência prestada. 

 Foram pontuados ainda indicadores empíricos da assistência sistematizada, ou seja, 

indicadores com base na prática e sem estudo formal de validação dos mesmos, que foram 

sinalizados pelos enfermeiros como sendo utilizados individualmente para avaliar a 

assistência de enfermagem. Dentre os quais se destacam atendimento as necessidades 

humanas básicas, registro de enfermagem adequado e aproximação com o cliente. Ainda que 

não sejam indicadores normativos, eles foram relatados como sendo utilizados na prática ou 

em paralelo com os indicadores normativos ou em detrimento dos mesmos. 

No Brasil o estudo de Silva (2003) realizado no Rio de Janeiro propôs uma 

associação entre indicadores empíricos e normativos onde considerou também eventos 

                                                
31 Hospital Sentinela: “Hospital pertencente a rede de serviços em todo o País preparada para notificar eventos 

adversos e queixas técnicas de produtos de saúde; insumos, materiais e medicamentos, saneantes, kits para 

provas laboratoriais e equipamentos médico-hospitalares em uso no Brasil, para ampliar e sistematizar a 

vigilância de produtos utilizados em serviços de saúde e, assim, garantir melhores produtos no mercado e mais 

segurança e qualidade para pacientes e profissionais de saúde” (ANVISA, 2009). 
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adversos para avaliação da qualidade dos cuidados. Destacam-se nesse estudo indicadores 

como: taxas de flebite, taxas de curativos realizados, utilização de escalas de controle da dor, 

utilização de prescrição de enfermagem, emprego de protocolos para cuidados de 

enfermagem, taxas de extubação acidental, dentre outras. 

Há que se considerar, no entanto que um bom indicador de qualidade deve: apresentar 

disponibilidade dos dados necessários ao seu cálculo, ser fidedigno, refletir as características 

dos fenômenos que se quer medir, ser de cálculo fácil, ter poder de refletir diferentes níveis 

epidemiológicos ou operacionais, ser sensível a variações, ser abrangente, ter um objetivo 

claro e baixo custo. (BOHOMOL, 2006). 

Cabe destaque para a seqüência apontada pela autora supracitada, com vistas à 

construção de indicadores, dado que afirma que todo indicador deve apresentar 

obrigatoriamente:  

 Nome ou foco do indicador: descreve a principal atividade de cuidado ou evento a ser 

avaliado.  

 Objetivo ou meta: motivo, valor, tempo, prazo do item que se pretende medir.  

 Fórmula ou maneira de expressão: identifica todos os elementos que compõem o 

indicador – numerador (o dado absoluto coletado) e denominador (a meta operacional 

ou uma população de risco).  

 Definição da população que compõe o indicador: numerador e denominador. 

Exemplo: pacientes com necessidades humanas básicas afetadas/número de pacientes 

internados. 

 Tipo: evento sentinela (contagem de um evento raro).  

 Fonte de informação: local onde será extraída a informação.  

 Método para coleta: retrospectivo, prospectivo, transversal e a forma de arquivamento 

ou coleta – manual ou eletrônica. 

 Freqüência: número de vezes que será medido em determinado período de tempo.  

 Responsável: pela coleta, limitação do acesso, análise e divulgação.  

 Fatores explicativos da variação no indicador: lista de fatores que podem explicar a 

variação, relacionados ao paciente, aos profissionais e à organização.  
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Os indicadores podem ser utilizados por pessoas envolvidas em um cargo ou função 

gerencial, na organização como instrumento de análise, em busca do grau de satisfação do 

cliente ou dos problemas de um procedimento ou serviço. Com base nos resultados desses 

indicadores o processo de tomada de decisão pode ser mais acertado (SOUZA, 2006, p.66). 

Considera-se que esta tese não pretende validar os indicadores empíricos apontados 

pelos enfermeiros, desta forma a discussão segue no contexto do efetivo emprego dos 

mesmos como ferramenta analítica dos resultados da assistência de enfermagem, depois da 

implantação da SAE e da possibilidade de validação desses indicadores em outras pesquisas. 

É justamente esse processo que os enfermeiros implementaram no INCA – Unidade 

II, eles tomam decisões na assistência com base, por exemplo, nas necessidades humanas 

básicas que estão afetadas num paciente. 

 O uso de indicadores na avaliação da qualidade da assistência é fundamental, pois 

servem de referência para a revisão das práticas pela enfermagem e subsidiam o 

gerenciamento não só do cuidado, mas também da unidade. 

 A subcategoria Reconhecendo Impactos Positivos da SAE merece ser discutida frente 

ao grande número de códigos e componentes codificados relacionados à mesma. Essa 

subcategoria é constituída pelos seguintes componentes: reconhecendo impactos positivos da 

SAE no vínculo com a clientela, para a qualidade, no registro de enfermagem, no 

gerenciamento do tempo, nos processos cognitivos e na valorização profissional, 

 No que tange ao componente Reconhecendo impactos positivos da SAE no registro de 

enfermagem percebe-se que os enfermeiros passaram na implementação da SAE a um grau 

de detalhamento maior das informações do que anteriormente a implantação da SAE.  Isso 

ocorreu num processo natural, onde a partir do desenvolvimento de habilidades e 

competências através da capacitação, os enfermeiros compreenderam a necessidade de 

registrar de forma mais ampla as informações referentes aos pacientes assistidos. Também 

perceberam que à medida que registram com profundidade, disponibilizam dados que podem 

implicar numa redução do tempo de retrabalho e no controle da qualidade. 

 Isso porque a gestão da qualidade depende da informação, sendo assim o registro de 

enfermagem constitui uma ferramenta poderosa para o controle da qualidade da assistência. 
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Hoje o prontuário constitui uma ferramenta que possibilita de forma indireta avaliar os 

cuidados prestados aos clientes (D’INNOCENZO; ADAMI, 2004, p. 383). 

 O gerenciamento pautado na informação é uma abordagem que permite o controle das 

atividades realizadas, sendo praticamente impossível avaliar a qualidade da assistência 

prestada quando o registro não exprime: o real tempo despendido na assistência, as atividades 

verdadeiramente realizadas, e, sobretudo os insumos que foram utilizados. 

 O registro de enfermagem deve trazer consigo todas as etapas de uma abordagem 

sistematizada ao paciente, permitindo o gerenciamento da qualidade e o controle dos custos 

em unidades hospitalares através da avaliação desses registros.  

 Nesse sentido a avaliação desses registros, pautados na sistematização da assistência, 

é importante, pois favorece a valorização da assistência de enfermagem estabelecida junto 

aos pacientes assistidos, proporcionando visibilidade ao trabalho da enfermagem 

(REPPETTO; SOUZA, 2005).  

O registro estruturado do processo de enfermagem para Doenges & Moorhouse 

(1992, p. 23) traz consigo sete funções essenciais que são destacadas abaixo: 

1. Comunicação Interpessoal – permitindo a comunicação entre as equipes de 

enfermagem, possibilitando a mensuração dos resultados esperados para alteração do plano 

de cuidados previsto. 

2. Documentação legal – garantindo por meio do registro que uma determinada 

atividade foi realizada. 

3. Avaliação – garantindo a possibilidade de revisão dos prontuários para 

avaliação dos cuidados prestados ao cliente. 

4. Acreditação – uma das exigências para que uma instituição receba o 

certificado de acreditação, é a manutenção dos registros.  

5. Treino e supervisão – o registro tanto permite isolar aqueles registros que 

necessitam de aperfeiçoamento técnico, como permite identificar modelos de registro de 

qualidade dentro das equipes. 

6. Reembolsos - A falta de registro pode ser um argumento para a interrupção de 

um financiamento de um tratamento clínico. 
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7. Supervisão da relação terapêutica – à medida que o relacionamento do doente 

com a equipe pode impactar em sua condição de saúde, constituindo assim um componente 

para observação e registro da enfermagem. 

 Desta forma o registro estruturado permite o controle da qualidade da assistência 

prestada. Em assim sendo a SAE um método primordial para a organização do trabalho do 

enfermeiro. 

 Em estudo realizado por Fuly & Leite (2007), discute-se que a ausência de registros 

de enfermagem no prontuário do paciente, pode demonstrar de forma equivocada uma noção 

de que o trabalho da enfermagem não está sendo realizado. Isso porque o registro é um 

instrumento que atesta as atividades realizadas pelo enfermeiro e permite a comunicação das 

ações implementadas aos outros membros da equipe.  

 Outro problema apontado no mesmo estudo é a não utilização de um método 

adequado para esse registro também impacta na mensuração da qualidade, tendo em vista que 

a ausência de uma seqüência lógica dos dados dificulta o entendimento do trabalho realizado. 

Considera-se ainda que a ausência de uma classificação única para o relato dos problemas 

identificados à beira do leito impossibilita alguns estudos de natureza epidemiológica, 

interferindo nos indicadores para a melhoria da qualidade da assistência.  Tais apontamentos 

refletem a necessidade fundamental do registro de enfermagem estruturado, para a avaliação 

da qualidade da assistência de enfermagem. 

 Cabe uma ressalva sobre esse tema. Os enfermeiros do INCA – Unidade II passaram 

a registrar de forma mais completa e complexa a assistência prestada, por conta de uma 

aproximação com o cliente, onde a interação proporcionou uma ressignificação da gestão da 

informação. A implantação da SAE constituiu um alicerce para essa necessidade, no entanto 

não deve ser encarada como atividade fim, ela é o meio para que se possa efetivamente 

trabalhar com alguma metodologia. 

 Com relação ao componente Reconhecendo impactos positivos da SAE no 

gerenciamento do tempo, com a implementação da SAE o estudo aponta para um ganho de 

tempo junto ao paciente, ou seja, a SAE não ocasiona um gasto de tempo maior na 

assistência em relação ao modelo de assistência anteriormente adotado no Instituto.  
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 Esse dado corrobora o estudo de Gaidzinski et al. (2008) que demonstrou uma 

redução no tempo médio despendido pelos enfermeiros na implementação da SAE com o uso 

do sistema padronizado de registro e vocabular. 

 O componente Reconhecendo impactos positivos da SAE na valorização profissional 

mostra o quanto os enfermeiros sentem-se valorizados profissionalmente em função da 

implementação da SAE. Há relatos que trazem adjetivos como: Orgulho do trabalho 

desenvolvido, visibilidade acerca da profissão, diferenciação do enfermeiro de outros 

profissionais de enfermagem, valorização profissional, compreensão de sua real identidade 

profissional, abertura de novos mercados de trabalho. 

 Com a SAE os enfermeiros passaram a compreender o que realmente fazem e porque 

fazem. Existe uma fusão das categorias profissionais da enfermagem no ideário social, que 

por vezes dificulta a compreensão de que a enfermagem é composta por diferentes classes de 

profissionais. Essa estrutura segmentada não impede esse olhar aglutinador, isso porque se o 

enfermeiro não se posiciona em relação a sua prática e seu papel, realmente torna-se 

complicada a diferenciação por parte dos pacientes.  

 É através da aplicação dos conhecimentos científicos a uma prática humanística, que 

a enfermagem mostra seu verdadeiro papel. Sobre o papel da enfermagem Espírito Santo 

(2008) afirma que o conhecimento/saber científico demanda da enfermeira uma capacidade 

que está além do domínio do conhecimento científico, mas requer uma articulação desse 

conhecimento com o cuidar e com a liderança da equipe de enfermagem. Nesse sentido a 

enfermeira necessita posicionar-se e assumir seu papel. 

 Sobre essa questão Dantas (2008) destaca a necessidade de melhor definição do papel 

da enfermeira já na formação acadêmica, trabalhando a motivação profissional, que é um 

elemento determinante nas ações do enfermeiro frente ao usuário e aos demais profissionais 

de saúde, a formulação de estratégias para melhorar suas práticas, para alcance da satisfação 

do usuário. Porém a autora afirma ainda que exista uma preocupação por parte dos 

enfermeiros com as atividades de outros profissionais, distanciando os mesmos da assistência 

direta ao paciente, em prol de uma sobrecarga de atividades que por vezes não são de sua 

alçada.  
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A SAE pode ser encarada como um instrumento para o desenvolvimento das 

atividades próprias do enfermeiro, auxiliando na caracterização do que é do âmbito da 

enfermagem e percebendo que exercem atribuições de outros elementos da equipe 

multidisciplinar (MELLEIRO et al., 2001).  

Desta forma a SAE contribui para a identidade profissional dos enfermeiros, à medida 

que norteia as atividades desenvolvidas para um objetivo que é a qualidade do cuidado 

profissional, assim eles necessitam de ferramentas próprias da enfermagem para o alcance 

desse objetivo. Quanto mais afastados de seu real papel, maior a chance de se perderem em 

atividades que deveriam ser realizadas por outros profissionais, o que reforçaria a distorção 

de sua identidade e empobreceria suas ações. Isto porque podem abandonar práticas próprias 

à enfermagem, para assumir práticas médicas, por significarem-nas como mais importantes. 

Por meio da SAE o enfermeiro compreende e valoriza as atividades que implementa e com 

isso percebe que não necessita implementar atividades do outro, em função das suas para 

valorização e reconhecimento profissional. Tal atitude pode estar ainda relacionada a idéia de 

que o saber médico sobrepõe o corpo de conhecimentos da enfermagem, devido a 

característica prática da profissão.  

A ressignificação do orgulho por ser enfermeiro trouxe repercussões para a qualidade. 

Esse é um fator que seria esperado, caso o sistema de assistência não tivesse base empírica. A 

Teoria da Qualidade postulada por Deming e adaptada no estudo de Antunes & Trevizan 

(2000, p.36) aponta alguns princípios que devem ser seguidos para a obtenção da qualidade 

nos serviços, dentre as quais se destacam: remova as barreiras que privam as pessoas do justo 

orgulho pelo trabalho bem executado; estimule a formação e o auto-aprimoramento de todos; 

tome a iniciativa para realizar a transformação. 

Cabe ressaltar que o reconhecimento de cada indivíduo como partícipe do processo 

transformador da assistência e que o processo interativo com os pares, promove uma reflexão 

que retroalimenta a qualidade. A remoção de barreiras ao reconhecimento de cada indivíduo 

da cena social, como alguém que contribui com suas características para o funcionamento do 

sistema com qualidade, promove o orgulho pelas atividades desenvolvidas. Além disso, o 

próprio estímulo à formação e aprimoramento contribui para o empoderamento desse 

enfermeiro no sistema de saúde e conseqüente orgulho profissional. 
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Com a SAE o enfermeiro aproxima-se do paciente (Reconhecendo impactos da SAE 

no vínculo com a clientela) e assume sua identidade e sua posição de liderança no 

gerenciamento do cuidado, daí passa a ser diferenciado dos demais profissionais. Também 

adquire visibilidade à medida que registra melhor o que gera como conseqüência a 

visibilidade dos fazeres relativos à sua prática. E ainda com as competências adquiridas para 

o trabalho passa a sentir orgulho da profissão e consegue visualizar diferentes searas para 

desenvolvimento de suas atividades, agora complexas. Ou seja, o enfermeiro por meio de sua 

capacidade interativa passa a olhar para o mundo e para si mesmo com base na experiência 

da implantação e implementação da SAE, encontrando um novo significado para sua 

profissão, ora relacionado a uma ampliação de seu valor. Esse é um grande ganho para a 

enfermagem do INCA – Unidade II, que só pode ser compreendido com base nas interações 

que o sistema de assistência de enfermagem demandou e demanda. 

 O componente Reconhecendo impactos positivos da SAE para a qualidade traz os 

códigos que demonstram porque a SAE representa um caminho para a qualidade à assistência 

de enfermagem. 

 Os enfermeiros relatam que o movimento de implantação e implementação da SAE 

trouxe repercussões positivas para a qualidade. A questão da valorização profissional relatada 

anteriormente tem relação com a qualidade, dado que olharem para a si os enfermeiros 

conseguiram olhar a profissão e perceber um horizonte de possibilidades diante da nova 

prática instituída. Eles afirmam que por meio da SAE conseguiram ser mais eficientes e 

resolutivos, o que pode repercutir no custo-efetividade da assistência prestada. Tendo em 

vista que baseados em necessidades percebidas nos processos interativos eles conseguem 

estabelecer melhores práticas, o que ocasiona redução no tempo de hospitalização por conta 

de uma assistência mais direcionada.  

 Para Marquis & Houston (2005) a administração do tempo consiste na otimização de 

um recurso valioso, que envolve liderança, envolvimento da equipe e melhor aproveitamento 

do tempo previsto para cada atividade. Para isso é necessário saber priorizar as atividades. 

É nesse sentido que o enfermeiro percebe que ao estabelecer prioridades ele torna-se 

capaz de administrar adequadamente seu tempo e instituir respostas rápidas aos problemas da 

prática, por meio de sua capacidade crítica e analítica. Quando o enfermeiro assume seu 

papel, prioriza atividades adequadamente e administra seu tempo de forma mais adequada, 
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ele percebe que com a implementação da SAE o tempo junto ao cliente pode ser aumentado e 

não reduzido em detrimento de ações voltadas à burocracia dos serviços e isso repercute de 

forma positiva na qualidade. Porém destaca-se que mesmo ao administrem o tempo de forma 

assertiva, existem outras ações que contribuem para a qualidade. Não há ação isolada que 

possa garanti-la, o que se pode instituir é um conjunto de ações para o alcance desse objetivo. 

Assim os enfermeiros iniciaram a auditoria de prontuários como uma ferramenta para 

retroalimentação do sistema, tendo em vista o objetivo de ter como saída (output) o cuidado 

com mais qualidade. 

 Sobre essa questão Lima (2008) afirma que lançando mão do uso contínuo de 

programas de auditoria retrospectiva, pode haver uma melhoria da qualidade da assistência 

prestada, pois a avaliação dos problemas dos pacientes pode promover ações mais seguras e 

provendo intervenções mais adequadas, direcionando a gestão da qualidade. 

 Para os enfermeiros a noção de continuidade dos processos trouxe o entendimento de 

que quanto mais interagem, mais são capazes de perceber o paciente como um todo e assim 

individualizar o cuidado integral, compreendendo que isso só é possível com um movimento 

aproximação e de acompanhamento contínuo. As ações oriundas desse processo de 

acompanhamento contínuo traduzem uma prática mais centrada na qualidade da assistência. 

 Nesse sentido Bettinelli (2001, p.297) afirma que: 

 

No distanciamento entre enfermeiro/paciente é que começa o processo de 
desumanização no cuidado. O enfermeiro acaba estimulado a valorizar 

medidas quantitativas, como diminuir os gastos, a taxa de infecção 

hospitalar, o número de procedimentos executados, os códigos de 
medicação solicitada na farmácia, a média de permanência, a taxa de 

ocupação. Tudo se resume a números desprovidos de qualidade, quando 

analisados fora do contexto do cuidado. Essas e outras coisas do cotidiano 

hospitalar conduzem os humanos a perder a identidade. E com o 
profissional distante e desatento das necessidades e vontades dos pacientes, 

o cuidar torna-se despersonalizado, rotineiro e massificado, e a relação se 

transforma numa convivência mecânica e impessoal. 
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 Essa mecanização da assistência compromete a qualidade, dado que o problema não 

está no controle quantitativo imposto por indicadores de qualidade e sim na valorização dos 

números frente às necessidades do ser humano. 

 Um fator de grande importância foi a mobilização de outros profissionais com a 

implementação da SAE. Todo o sistema de assistência de enfermagem é um subsistema 

integrante de sistemas cada vez maiores, que de forma geral são operados por indivíduos que 

integram a sociedade. Assim tal como discutimos no conceito de sistema, ele não existe 

isolado, ele considera o contexto e é dependente das interações entre as partes. Uma vez que 

algum símbolo seja ressignificado, haverá ações provenientes da repercussão no próprio 

ambiente do sistema, bem como em tudo que interage nele e com ele.  

 Os profissionais que atuam no INCA – Unidade II também tiveram que ressignificar o 

que compreendem como sendo próprio da enfermagem, tendo que buscar dentro desse 

espaço interativo, cada um o seu lugar. Para Klock et al. (2007) cuidar de pacientes demanda 

atuação multiprofissional, que deve articular competência e sensibilidade, ou seja, todos os 

integrantes desse sistema são fundamentais na obtenção dos melhores resultados na 

assistência. Lima (2008) também afirma que ao gerenciar o enfermeiro deve reconhecer que 

o trabalho em grupo é importante para a qualidade da assistência, à medida que o cuidado 

envolve a equipe de enfermagem e os demais membros da assistência à saúde. 

 Para Blumer (1969) a atividade grupal não é uma resposta direta as intenções do outro 

que está no grupo e sim uma interpretação da intenção, o que gera ação baseada nos 

significados apreendidos de gestos tornados simbólicos. Ou seja, cada enfermeiro dentro da 

equipe de saúde agirá com base na interpretação individual de atos ou intenções para as quais 

ele atribui significado. E da mesma forma os outros membros da equipe também.  

 Claro está que é impossível que todos os indivíduos atribuam o mesmo significado a 

um objeto, ainda que eles possuam a mesma carga simbólica, a percepção do indivíduo que 

interage com o objeto é distinta. Nesse sentido ter a qualidade como objetivo do sistema, não 

significa dizer que todos os indivíduos atribuirão o mesmo significado a ela, e que não haverá 

tensões no sistema. Porém destaca-se que ao compreender a necessidade de interação, os 

indivíduos são capazes de perceber que as ações individualmente constituídas, são 

complementares e não excludentes; o que pode favorecer o objetivo coletivo significado, a 

qualidade. 
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 Posto isso não se pode pensar o cuidado com algo encarcerado em nichos 

profissionais, ele é produto desse meta-sistema interativo e integrativo que está sujeito a 

diferentes ações com base no significado que os elementos que o compõem têm para o 

sujeito. 

 Nesse caso o núcleo central desse meta-sistema está na qualidade e na valorização dos 

papéis, onde à medida que se compreende a função de cada elemento e que cada um assume 

sua posição, considerando que o produto desse sistema só existirá se houver interação entre 

os elementos, então o sistema passa a um funcionamento mais ajustado e o conseqüente 

produto terá mais qualidade nas práticas, considerando que seja esse o grande objetivo desse 

meta-sistema. 
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CAPÍTULO VII: 

VALIDANDO A MATRIX TEÓRICA 

 

7.1 DESCREVENDO O PROCESSO DE VALIDAÇÃO 

 O procedimento de validação da teoria substantiva não consiste de um momento para 

testagem dos dados da pesquisa e sim de um momento de comparação de conceitos da 

teoria/matrix com a realidade. Para Bettinelli (2002) validar o modelo é imprescindível na 

consolidação da pesquisa, sobretudo para imprimir rigor científico. 

 Esse momento contou com a participação de seis enfermeiras, que se disponibilizaram 

a participar do processo; a orientadora e a logicamente eu. Participaram como ouvintes a 

enfermeira chefe do ambulatório da Unidade II do INCA e uma mestranda sem experiência 

em hospitais acreditados. Para compor o grupo foram convidadas enfermeiras que possuíam 

conhecimento em sistematização da assistência e que trabalhavam em hospitais acreditados ou 

em processo de acreditação hospitalar, dado o contexto do estudo. 

 No primeiro momento foram fornecidos os roteiros para validação (Apêndice C). 

Iniciamos o procedimento de leitura e fornecimento de todos os esclarecimentos necessários 

para que as participantes pudessem contribuir com o estudo, informando que o procedimento 

seria gravado por aparelho digital. Ressalto que para a construção do roteiro tomei por base os 

instrumentos utilizados nas teses de Dantas (2008) e Sousa (2008). 

 Durante esse primeiro momento ofereci uma síntese de conhecimentos, relacionada à 

Teoria Fundamentada nos Dados, explicando como emergiu a matrix teórica a partir de 

códigos, componentes, subcategorias e categorias. Foi explicitado também como o modelo 

paradigmático, descrito por Strauss e Corbin (2002, 2008) possibilitou o reconhecimento do 

fenômeno central do estudo, ao trabalhar o contexto, as condições causais, as condições 

intervenientes, as estratégias de ação/interação e as conseqüências. 

 No segundo momento foi solicitado o preenchimento de um questionário com o fim de 

caracterizar a amostra. Os sujeitos participaram da validação da matrix, com o objetivo de 

contextualizar as visões sobre a teoria substantiva obtida. Dentre as diferentes variáveis 

analisadas para representação do grupo considerou-se: o sexo, a atuação em anos na 
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enfermagem, vínculo(s) empregatício(s), o cargo ocupado na instituição, o(s) setor(es) de 

atuação e a titulação desses enfermeiros. 

 A seguir são apresentados graficamente os percentuais obtidos com base nos dados 

relacionados à amostra, considerando as variáveis em questão: 

 

 Das seis enfermeiras participantes da validação, todas eram do sexo feminino. 

 No que tange ao tempo de atuação na enfermagem, observou-se que a distribuição por 

tempo de formação apresenta um maior quantitativo de enfermeiros com mais de 23 anos de 

formação acadêmica, conforme o Gráfico 04 (quatro) abaixo: 
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GRÁFICO 04: PERCENTUAIS POR TEMPO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA GRUPO 

DE VALIDAÇÃO 

  

 Dos 06 enfermeiros participantes do grupo de validação, 04 trabalham exclusivamente 

no INCA, 01 trabalha no INCA e na Maternidade Carmela Dutra e 01 trabalha no Instituto 

Fernandes Figueira e na Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. 

 Quando questionados sobre seus setores de atuação 03 (três) enfermeiras atuavam em 

cargos de chefia de serviço/divisão de enfermagem, 02 (duas) atuavam na educação 

continuada e 01 (uma) na assistência direta a clientela. 

 Quanto à titulação todas as enfermeiras têm pós-graduação, sendo no strictu sensu: 02 

(duas) com mestrado, 01 (uma) mestranda, 01 (uma) possui doutorado, 01(uma) é doutoranda 

e na lato sensu: 1 (uma) tem apenas especialização.  



 211 

 No terceiro momento as enfermeiras foram convidadas a contribuir ao longo da 

apresentação de cada uma das cinco categorias, suas respectivas subcategorias e componentes 

presentes no roteiro. Para maior esclarecimento, foi construída uma apresentação em power 

point que trazia os diagramas contidos no roteiro acompanhados por alguns trechos de 

entrevistas com os enfermeiros, para compreensão do sentido de cada componente das 

subcategorias.  

 Após a demonstração das categorias, foi apresentado o modelo paradigmático, com as 

respectivas figuras representativas, que compõem o paradigma e a figura representativa do 

fenômeno central. 

 No que se refere às contribuições, ao apresentar a matrix, as enfermeiras afirmaram 

que a mesma apresentava capacidade de abstração, fazendo sentido em outros cenários de 

implantação e implementação da SAE. Propuseram apenas uma reordenação na redação do 

fenômeno central. Afirmaram que a figura representativa do fenômeno revelava a integração 

das categorias.  

Quando questionadas se as categorias estavam bem nomeadas, as enfermeiras 

propuseram ajustes na subcategoria Redirecionando o cuidado profissional. Nas condições 

intervenientes sugeriram a supressão da subcategoria Sentindo insegurança e conseqüente 

realocação dos códigos, tendo em vista sua relação direta com a subcategoria Apontando falhas 

na graduação de enfermagem. Quanto às estratégias de ação/interação sugeriram apenas ajuste 

na denominação de um componente da subcategoria Vivenciando um paradoxo na 

sistematização do cuidado. No que tange as conseqüências, os componentes foram agrupados 

na subcategoria Apontando indicadores de qualidade empíricos da SAE. Foram propostas 

alguns ajustes no que tange a nomenclatura atribuída a um componente da subcategoria 

Refletindo sobre a implementação da SAE para o cliente.  

 Identificaram no modelo paradigmático características próprias do cenário de um 

hospital especializado em busca de acreditação, bem como perceberam que categorias se 

inseriam de forma adequada como contexto, condição causal, condição interveniente, 

estratégias e conseqüências.  

 Quanto aos diagramas, representativos dos componentes do modelo paradigmático, as 

enfermeiras afirmaram que as ilustrações de “bonecos” interagindo entre si e com um sistema, 
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estavam condizentes com a matrix. Propuseram apenas duas alterações quanto à disposição de 

algumas imagens que compunham os diagramas. Quanto ao fenômeno central compreendido 

enquanto o núcleo de um globo transpassado por meridianos interligados proporcionou a 

compreensão da interação existente entre os componentes do modelo paradigmático. 

Após as contribuições, recolhi os roteiros e agradeci a colaboração do grupo.  

Todas as contribuições foram analisadas e compreendidas como significantes à matrix. 

Daí pode-se afirmar que o procedimento foi valioso para a construção da tese, representando 

uma troca de experiências, com vistas à avaliação do poder de generalização do fenômeno em 

questão.  
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CAPÍTULO VIII: 

TECENDO AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno central que emergiu através dos dados dessa pesquisa Ressignificando o 

gerenciamento da qualidade e a valorização do cuidado profissional através da 

implantação e implementação da SAE foi revelado com base na ação interpretativa oriunda 

da aplicação do referencial teórico eleito e da metodologia estabelecida para coleta e análise 

dos dados. 

A metodologia empregada ofereceu suporte adequado à construção da teoria 

substantiva que após validação consolidou-se como teoria formal, que nesse estudo foi 

tratada como matrix teórica. A metodologia utilizada trabalha dados qualitativos com rigor 

científico, sem atribuir juízo de valor aos achados. Por meio da Teoria Fundamentada nos 

Dados (TFD) busca-se não a comprovação de uma realidade e sim um entendimento sobre 

ela. 

Através do referencial teórico utilizado em consonância com a TFD foi possível uma 

análise dos dados da pesquisa através da busca do significado atribuído pelos enfermeiros à 

implantação e implementação da SAE para o gerenciamento da qualidade, considerando o 

contexto de ultra-especialização e busca pela Acreditação do INCA- Unidade II. Ao utilizar 

as premissas do Interacionismo Simbólico ao estudo, o olhar sobre os dados voltou-se para o 

aspecto interativo do sistema de assistência de enfermagem, dado que o cuidado profissional 

de qualidade é o grande objetivo desse sistema. 

Quanto ao objetivo geral desse estudo de propor uma matrix teórica que demonstrasse 

o significado da implantação e da implementação da sistematização da assistência no 

gerenciamento da qualidade do cuidado profissional, o mesmo foi alcançado, dado que o 

fenômeno central foi descortinado e posteriormente validado, demonstrando a coerência dos 

achados da pesquisa e o poder de generalização da matrix. 

Quanto aos objetivos específicos de analisar o significado da implantação e 

implementação da SAE para a qualidade do cuidado profissional; descrever os indicadores de 

qualidade da assistência de enfermagem que os enfermeiros utilizam para a implantação e 
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implementação da SAE; discutir a implantação e implementação da SAE no gerenciamento 

da qualidade do cuidado profissional e elaborar uma matrix teórica a partir das interrelações 

das categorias encontradas nos dados obtidos com os enfermeiros sobre a implantação e 

implementação da SAE no gerenciamento da qualidade do cuidado profissional, os mesmos 

também foram alcançados. Isso porque os enfermeiros ressignificaram a implantação e 

implementação da SAE, desconstruindo crenças, modificando processos de trabalho e 

repensando o real impacto da SAE para o gerenciamento de enfermagem. Passaram a 

implementar a SAE, repensando idéias arraigadas como: a demanda de um quantitativo 

maior de funcionários, a maior burocratização dos registros, o maior afastamento do 

enfermeiro com relação ao cliente; todas significadas pelos enfermeiros. A ressignificação 

ocorreu por conta da interação, onde a SAE deixou de ser significada como algo 

simbolicamente pleno de aspectos que ocasionariam a desistência de sua implantação. O que 

se percebe é que ao experienciar na prática a implementação da SAE, os enfermeiros 

interagiram e ressignificaram a real importância da mesma, não somente para a qualidade da 

assistência, mas individualmente para cada enfermeiro envolvido no processo de implantação 

e implementação, como um fator de impacto na valorização profissional. 

No que tange a qualidade foram identificados os indicadores normativos da assistência 

de enfermagem e bem como os indicadores empíricos sensíveis à SAE. Um dos aspectos de 

constante desconforto dos pesquisadores envolvidos em estudos sobre a qualidade da 

assistência de enfermagem trata da necessidade de trabalharmos para ampliação de 

indicadores normativos da assistência, que permitam uma verificação quantitativa cada vez 

mais próxima da realidade da enfermagem profissional. Alguns indicadores normativos já 

eram utilizados pelo INCA-Unidade II tendo em vista algumas questões particulares como a 

necessidade de manejo para controle da dor (oriunda da Clínica da dor) e a questão dos 

eventos adversos, verbalizados como efeitos adversos que são controlados por conta do 

Instituto pertencer a Rede Sentinela. Apenas o controle das taxas de infecção e de quedas no 

leito, são oriundos do processo de mudança para um trabalho sistemático necessário a 

Acreditação Hospitalar. No entanto alguns indicadores empíricos da SAE são sinalizados 

pelos enfermeiros como passíveis de controle, à medida que são utilizados na prática, ainda 

que não estejam presentes nas instruções de serviço/normas/rotinas/manuais de enfermagem 

da referida instituição. Essa tese não pretende validar esses indicadores, porém visa descrevê-

los a fim de que outros estudos possam ser desenvolvidos com intuito de torná-los indicadores 

normativos sensíveis à SAE. 
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Ao discutir a implantação e implementação da SAE no gerenciamento da qualidade 

do cuidado profissional, percebeu-se a implantação de um Sistema de Assistência de 

Enfermagem contou com processos empiricamente construídos, mas que coincidiram com as 

etapas da engenharia de softwares e arquitetura de sistemas. Todas as etapas de levantamento 

de requisitos para construção do sistema foram seguidas, com exceção da eleição de um 

referencial teórico, dado que no momento das entrevistas os enfermeiros ainda não tinham 

significado o que elas representam para o exercício profissional da enfermagem. Percebe-se 

que esse levantamento de requisitos constitui etapa fundamental para o sucesso da 

implementação de qualquer sistema, dado que muitas vezes os indivíduos que concebem 

intelectualmente o sistema, não são os mesmos que vão operá-lo na prática e essa é a causa 

de insucesso de muitos sistemas utilizados nos hospitais.  

Na implementação do sistema foram identificados fatores que contribuíram com sua 

operacionalização, tais como: processo de auditoria, os curso de SAE e exame físico, a 

modificação da evolução de enfermagem de 12 para 24 horas com divisão em dois turnos. 

Bem como aspectos estruturais que dificultaram a implementação da SAE como: o 

quantitativo muito grande de pacientes, o tempo empreendido no preenchimento de 

formulários, a insuficiência de profissionais para realizar a SAE e falta de reconhecimento do 

papel do enfermeiro por alguns profissionais. 

Foram discutidos aspectos diretamente ligados a qualidade como produto da 

implementação da SAE como: maior aproximação com o cliente, maior resolutividade na 

assistência, a ampliação da visão holística sobre as necessidades do paciente, a 

individualização do cuidado e a qualificação do trabalho da enfermagem e da Instituição. A 

prova disso é que em fevereiro de 2009 o INCA–Unidade II recebeu a Acreditação 

Hospitalar, após todas essas mudanças operacionalizadas, porém considera-se certo conflito 

ideológico entre as ações desencadeadas com vistas à Acreditação e as que tinham por 

objetivo a SAE. Isso reforça a relação entre Acreditação e Sistematização. Porém 

paradoxalmente houve a desconstrução da idéia de que Acreditação oferta qualidade. Assim 

para os enfermeiros do Instituto o que realmente oferta qualidade é a implantação e 

implementação da SAE. 

Outra questão igualmente importante trata da valorização profissional dos 

enfermeiros frente aos demais membros da equipe de enfermagem e do corpo de saúde, que 

também traz repercussões para a qualidade da assistência. A SAE trouxe para os enfermeiros 
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orgulho do trabalho desenvolvido, deu maior visibilidade à profissão, trouxe a percepção 

pelos clientes da diferenciação do enfermeiro dos demais profissionais de enfermagem, 

proporcionou a possibilidade de compreensão de sua real identidade profissional, além de 

trazer abertura de novos mercados de trabalho. 

No que tange ao objetivo de elaborar uma matrix teórica a partir das interrelações das 

categorias encontradas nos dados obtidos com os enfermeiros sobre a implantação e 

implementação da SAE no gerenciamento da qualidade do cuidado profissional, a mesma foi 

construída nos moldes do modelo paradigmático de Strauss & Corbin (1969), onde na 

Condição Causal notou-se a aproximação com a categoria Construindo as Bases de um 

Sistema de Assistência de Enfermagem; o Contexto estava presente na categoria Buscando a 

Qualidade da Assistência em um Hospital Especializado; as Condições Intervenientes foram 

identificadas na categoria Trabalhando de Forma Sistemática pela Primeira Vez, as 

Estratégias de Ação/Interação apresentaram-se na categoria Vivenciando a SAE e as 

Conseqüências foram explicadas através da última categoria Reconhecendo as Conseqüências 

da SAE para a Qualidade do Cuidado Profissional. Todas interconectadas ao Fenômeno 

Central: Ressignificando o gerenciamento da qualidade e a valorização do cuidado 

profissional através da implantação e implementação da SAE.  

Ao construir as bases do sistema de enfermagem os enfermeiros empreenderam as 

medidas essenciais para o funcionamento do sistema os enfermeiros perceberam a 

necessidade de capacitação para implantar a implementar a SAE, bem como se mostrou da 

mesma forma importante os grupos interativos GISAE e GERC, o primeiro que trabalhou a 

motivação e o diagnóstico situacional e o segundo que trabalhou o raciocínio crítico dos 

enfermeiros. Também construíram formulários que apóiam o registro de enfermagem, 

redirecionado a pratica profissional. 

Todas essas ações foram empreendidas com base no contexto do INCA – Unidade II 

de ultra-especialização (onco-ginecologia) e de busca pela Acreditação Hospitalar, o que 

aponta para a questão da fragmentação da visão sobre a doença, mas que não impediu os 

enfermeiros de lançarem olhares menos reducionistas e mais ampliados sobre os fenômenos à 

beira do leito; buscando atender necessidades afetadas sob o paradigma holístico. 

Ao trabalharem de forma sistemática pela primeira vez os enfermeiros relataram as 

dificuldades oriundas do registro de enfermagem, relataram muitas falhas na graduação de 
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enfermagem, onde conceitos teóricos tiveram pouca articulação com a prática ou mesmo não 

foram sequer trabalhados. Assim houve necessidade de resgate de conhecimento e de 

capacitação para novos processos de aprendizagem. Os enfermeiros relataram que 

aprenderam muito na prática, ou seja, além do arcabouço teórico, as experiências na 

implantação e implementação também agregaram mais conhecimento. Naturalmente por ser 

um processo novo referiram medo da mudança, pois a SAE ainda era significada como algo 

muito complicado para se implementar. Assumiram também muitas limitações tais como a 

dificuldade de não ter ainda oferecido a todos os funcionários os cursos de capacitação, as 

dificuldades próprias do estabelecimento de uma nova forma de pensar, evidenciaram falhas 

no método de trabalho e no controle dos resultados, bem como tiveram dificuldades de 

ordem gerencial, devido à impossibilidade de contratação de pessoas. Trabalharam também 

sem o apoio de uma teoria de enfermagem, fato que nos dias atuais já foi ressignificado pelos 

enfermeiros. 

Ao vivenciarem a SAE desmistificaram crenças, vivenciaram paradoxos quando 

pensaram que a SAE poderia burocratizar a assistência e afastá-lo dos pacientes. Bem como 

vivenciaram tensões com a equipe multiprofissional, ao apresentarem o “novo” desenho do 

trabalho implementado, dado que alguns profissionais significaram a SAE como uma invasão 

de espaços da prática de suas profissões. Também tiveram que desconstruir o modelo 

biomédico, não com fins de anulação do mesmo à prática e sim para um ajuste de seu real 

status na prática de enfermagem. Apresentaram ainda fatores que facilitam ou dificultam a 

prática. 

No reconhecimento de conseqüências da implantação e implementação da SAE para a 

qualidade, perceberam que avaliam a assistência através de outros indicadores de qualidade e 

não somente os postulados pelo serviço. Reconheceram impactos positivos para o cliente, 

para o registro de enfermagem, na valorização profissional, para a qualidade da assistência, 

para o gerenciamento de recursos materiais, de pessoas e da relação de custo-efetividade. 

Refletiram sobre a experiência como algo positivo que traz mais resolutividade à prática ou 

mesmo que não ocasionou mudanças nos processos. Há ainda relatos de uma piora, mas não 

na qualidade e sim do medo e da angústia relacionado com as demandas que a SAE trouxe 

para o INCA – Unidade II. 

Percebeu-se por meio da pesquisa que quando os enfermeiros sistematizam a 

assistência eles não somente envolvem os profissionais de enfermagem, como também 
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envolvem todos os membros da equipe de saúde e o próprio paciente. Esse movimento 

interativo e dinâmico dá a tônica da assistência prestada e permite um movimento contínuo 

de significações e ressignificações com base na prática. Essas ressignificações 

retroalimentam sistema de assistência de enfermagem e permitem constantes correções das 

saídas do sistema com vistas à qualidade. 

Alguns fenômenos que emergiram dos dados, causam muita inquietação, sobretudo 

quanto à possibilidade de desdobramento em outros estudos, tais como a questão da 

necessidade de pesquisas que trabalhem indicadores de qualidade sensíveis à SAE, bem 

como a possibilidade de avaliar o impacto da implementação da SAE, após sua consolidação 

em todo o INCA.  

Por fim os dados possibilitaram a construção da tese: Os enfermeiros ressignificam o 

gerenciamento da qualidade, com base na vivencia da implantação e implementação da 

SAE, através de novos olhares sobre seus indicadores assistenciais, gestão de pessoas, 

recursos materiais e custos; valorizando seu papel frente ao cuidado profissional e 

compreendendo a implantação e implementação da SAE como processos qualificadores da 

assistência de enfermagem. Ou seja, foi com base nessa ressignificação que os enfermeiros 

encontraram o caminho para a SAE. A postura mais resolutiva, a aproximação com os 

pacientes e a individualização do cuidado são fatores que realmente contribuem para a 

qualidade. Porém nem sempre os enfermeiros avaliam essa qualidade apenas com o emprego 

de indicadores normativos da assistência de enfermagem. Na compreensão de que a SAE 

oferta valores à profissão, por vezes tão esquecidos frente ao exercício de funções que não são 

de atribuição da enfermagem, os enfermeiros do INCA – Unidade II encontram motivação 

para continuar o processo de implementação cotidiana e de novas ressignificações.  

A partir das experiências individuais advindas do  conviver das Enfermeiras no 

cenário houve possibilidade de implementar e implantar a SAE, alcançando os objetivos 

pretendidos e construindo a Matrix Teórica. 
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APÊNDICE   A  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY 

 

DOUTORANDA: PATRICIA DOS SANTOS CLARO FULY 

ORIENTADORA: Profª Dra. JOSÉTE LUZIA LEITE  

 

PRIMEIRO MOMENTO:  (caracterização da amostra). 

1. Sexo: (   )  Feminino   (   )  Masculino 

2. Atuação na enfermagem: __________ (em anos) 

3. Atuação na instituição: _____________ (em anos) 

4. Possui mais de um vinculo empregatício: 

(   ) Apenas um  (   ) dois vínculos     (   ) outros ____________________ 

5. Cargo ocupado na instituição: ________________________________ 

6. Setor de atuação: __________________________________________ 

7. Titulação: ___________________________________________ 

SEGUNDO MOMENTO:  

Solicitar ao depoente responder as questões a seguir: 

1. Como foi a implantação e implementação da SAE nesse setor? 

2. Que ferramentas foram utilizadas na implantação e implementação da SAE?  

3. Você acredita que a SAE trouxe alguma modificação para a prática de enfermagem? 

Quais? 

4. Como você percebe o reflexo da aplicação da SAE para o cliente? 

5. Quais os indicadores de qualidade utilizados na unidade para medir os resultados da 

assistência de enfermagem? 

6. A gestão da unidade sofreu algum impacto com a aplicação da SAE? 

TERCEIRO MOMENTO:  

 

Agradecer pelas contribuições e realização da entrevista. 
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APÊNDICE B  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O IMPACTO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

PARA O GERENCIAMENTO DA QUALIDADE. 

Nome do Voluntário: ________________________________________________  

 Você tem participado do processo de implantação e implementação da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem no Instituto Nacional do Câncer – Unidade II. Por isso está 

sendo convidado a participar, de um estudo que envolve uma entrevista sobre esse processo. 

 A implementação da SAE mais do que uma opção para a organização do trabalho para 

o enfermeiro, apresenta-se como uma questão deontológica para a enfermagem, pois a própria 

Lei do Exercício Profissional Nº. 7498 e a Resolução COFEN nº. 272/2002 enfatizam a 

necessidade de aplicação da sistematização da assistência na prática cotidiana da enfermagem 

em seus diferentes cenários de trabalho.  

 No que tange a esta assistência faz-se necessário reconhecer fatores que podem 

impactar na qualidade da assistência de enfermagem, bem como gerar aumento dos custos 

operacionais dentro das unidades hospitalares e acarretar sobrecarga dos profissionais de 

enfermagem pelo emprego ou não de uma metodologia estruturada, como o processo de 

enfermagem.  Considerando que o real impacto da implementação da SAE em hospitais 

brasileiros não é conhecido, o objeto deste estudo é: o impacto da sistematização da 

assistência de enfermagem para o gerenciamento da qualidade. 

 Para que você possa decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa conhecer 

seus benefícios, riscos e implicações. 

OBJETIVO DO ESTUDO  

 O objetivo geral desse estudo é: Propor um modelo de avaliação da qualidade da 

assistência enfermagem que demonstre o impacto da implantação e da implementação da 

sistematização da assistência para o gerenciamento da qualidade. 

O impacto da sistematização da assistência de enfermagem para o gerenciamento da qualidade. 

Versão de n° 02 de 22 / 08 / 2008 para podermos avaliar em plenárias as posteriores emenda. 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

MI NI STÉRI O DA SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Instituto Nacional do Câncer  

Comitê de Ética em Pesquisa – INCA 

PROT  Nº 069/08  Aprovado: 01/09/2008 
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 Os objetivos específicos desse estudo são: Descrever indicadores de qualidade da 

assistência, com enfoque na SAE, próprios do cenário especializado e Discutir o impacto 

gerencial da aplicação da sistematização da assistência de enfermagem na qualidade da 

assistência prestada.  

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 

Será realizada uma entrevista individual com você em data e hora à combinar. Sua fala 

durante a entrevista será gravada em aparelho digital e será transcrita para o papel após o 

término da mesma. Depois da transcrição você será convidado a fazer uma leitura do material 

para que possa atestar a veracidade dos dados transcritos e permitir a inclusão de seu 

depoimento no relatório final da pesquisa.  

Após a sua verificação de conteúdo será realizada uma análise de sua fala em busca de 

dados que possam auxiliar no atendimento dos objetivos desse estudo. 

 

RISCOS 

 A participação nesse estudo não representa riscos para sua saúde e nem para sua 

integridade profissional, tendo em vista o caráter sigiloso de sua participação. 

 

BENEFÍCIOS 

 

 Como benefícios, afirmo que este estudo pretende contribuir com as questões 

gerenciais em enfermagem buscando oferecer subsídios para a implementação da SAE 

baseado em indicadores de qualidade próprios da prática de enfermagem. Porém cabe 

ressaltar que o estudo pode não trazer benefícios diretos ao entrevistado. 

 

 

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

 Durante todo o período de coleta de dados me colocarei à disposição para quais quer 

dúvidas que possam ocorrer, tendo em vista que sou a pesquisadora responsável pelas 

entrevistas. 

O impacto da sistematização da assistência de enfermagem para o gerenciamento da qualidade. 

Versão de n° 22 de 08 / 07 / 2008 para podermos avaliar em plenárias as posteriores emenda. 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

MI NI STÉRI O DA SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Instituto Nacional do Câncer  

Comitê de Ética em Pesquisa – INCA 

PROT  Nº 069/08  Aprovado: 01/09/2008 
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CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

 Os dados obtidos na entrevista poderão ser consultados pelo Comitê de Ética do 

Hospital do Câncer I / INCA e equipe de pesquisadores envolvidos. Seu nome não será 

revelado ainda que informações de sua entrevista sejam utilizadas para propósitos educativos 

ou de publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. 

 

CUSTOS  

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o entrevistado pela sua 

participação no estudo.   

Cabe elucidar que esse estudo não conta com financiamento por agências de fomento, 

sendo todo o custo da pesquisa arcado pela pesquisadora. 

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Em caso de 

você decidir interromper sua participação no estudo, a equipe de pesquisa deve ser 

comunicada e a coleta de dados relativa ao estudo será imediatamente interrompida. 

O pesquisador responsável por sua entrevista pode interromper sua participação no 

estudo a qualquer momento, mesmo sem a sua autorização. 

  

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Nós estimulamos a você a fazer perguntas a qualquer momento do estudo. Neste caso, 

por favor, ligue para a pesquisadora responsável pela coleta de dados Profª Patricia S. Claro 

Fuly no telefone 21 9676-9695 ou para a pesquisadora responsável pelo estudo na unidade 

Enfª Claudia Quinto Santos de Souza no telefone: 8815-5781. Se você tiver perguntas com 

relação a seus direitos como participante do estudo, também pode contar com uma terceira 

pessoa imparcial, a Coordenadora do Comitê de Ética do Instituto Nacional do Câncer Dra. 

Adriana Scheliga - Rua André Cavalcanti 37, telefone 21 – 3233-1410. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e 

riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas 

foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para 

participar neste estudo. 

 

Entendo que poderei ser submetido à entrevista e não receberei compensação 

monetária por minha participação neste estudo. 

 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Enfermeiro)                                       dia      mês      ano 

 

_______________________________________________________ 

(Nome do Enfermeiro – letra de forma ) 

 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia     mês    ano 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO PARA VALIDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY 

 

DOUTORANDA: PATRICIA DOS SANTOS CLARO FULY 

ORIENTADORA: Profª Dra. JOSÉTE LUZIA LEITE  

PRIMEIRO MOMENTO:   

Fornecer as orientações iniciais para iniciar o processo de validação: 

Esta síntese foi construída no sentido de orientar os enfermeiros participantes do processo 

de validação da Teoria, aqui nomeada de Matrix Teórica. Tem como objetivo clarear a proposta 

metodológica da Grounded Theory ou Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), e assim facilitar 

o processo de validação. Faremos inicialmente algumas explicações sobre o método e, em 

seguida as orientações para a validação da Matrix Teórica.  

A TFD é um método de campo que contribui para o desenvolvimento de construtos 

teóricos que explicam um determinado fenômeno num contexto social; que é desvelado por 

meio de um processo de coleta e análise de dados sistematicamente conduzidos. O resultado 

desse processo é uma teoria que emerge das relações estabelecidas entre os conceitos 

descobertos. Nesse estudo a investigação acerca o significado atribuído às experiências das 

enfermeiras acerca da sistematização da assistência de enfermagem no gerenciamento da 

qualidade do cuidado profissional; foi expressa por conceitos organizados em categorias, 

subcategorias e seus respectivos componentes, dinamicamente interligados em um fenômeno 

nomeado: Ressignificando o gerenciamento da qualidade e conseqüente valorização do 

cuidado profissional, através da implantação e implementação da SAE.  

De maneira geral, as teorias são modelos conceituais que permitem acumular e organizar 

descobertas resultantes das investigações. Consistem em conceitos e relações. Os conceitos, ou 

as principais idéias expressas por uma teoria, podem existir num continuum, partindo do 

concreto para o abstrato. Quanto mais abstrato for o conceito, maior será a amplitude das suas 

definições. As teorias são conjuntos sistemáticos de idéias que explica o que está acontecendo. 

Respondem ao “como” e ajudam a interpretar e a compreender os fenômenos e prevêem ou 

apontam para o que pode acontecer no futuro.  

Na TFD a teoria (substantiva) é delimitada a partir elementos que compõe o chamando 

modelo paradigmático: contexto (onde ocorre o fenômeno); condições causais (são eventos, 
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incidentes ou acontecimentos que levam à ocorrência ou o desenvolvimento de um fenômeno); 

condições intervenientes (são ações que alteram o impacto das condições causais: podem 

facilitar ou dificultar); estratégias ação/interação(são respostas das pessoas ou grupos aos 

acontecimentos ou fatos) e conseqüência (são os resultados das ações). E como resultado da 

interação desses cinco elementos o fenômeno central. 

SEGUNDO MOMENTO: (caracterização da amostra). 

Solicitar o preenchimento. 

8. Sexo: (   )  Feminino   (   )  Masculino 

9. Atuação na enfermagem: __________ (em anos) 

10. Possui mais de um vinculo empregatício: 

(   ) Apenas um  (   ) dois vínculos     (   ) outros ____________________ 

11. Instituição(ões) de atuação / tempo de atuação (em anos): _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

12. Cargo(s) ocupado(s) na(s) instituição(ões): ________________________________ 

13. Setor(es) de atuação: __________________________________________ 

8.   Maior titulação: ___________________________________________ 

TERCEIRO MOMENTO:  

Solicitar ao depoente contribuir com as questões a seguir: 

Para a validação da matrix teórica elaborada, desejamos que vocês olhem para a figura 

do globo e para os elementos expressos pelas categorias como contexto, condições causais, 

condições intervenientes, estratégias e conseqüências e avaliem se esse diagrama e seu 

conjunto representa o significado atribuído às experiências das enfermeiras acerca da 

sistematização da assistência de enfermagem no gerenciamento da qualidade do 

cuidado profissional. 

As sugestões poderão ser inseridas na própria figura ou em comentários descritivos. 

O que desejo que avaliem: 

A figura revela a integração das categorias?  

A teoria explicita o significado da implantação e da implementação da sistematização 

da assistência no gerenciamento da qualidade do cuidado profissional?  

As categorias estão bem nomeadas? Os conceitos (categorias) são abstratos? Tem poder 

de generalização?  

O fenômeno Ressignificando o gerenciamento da qualidade e conseqüente 

valorização do cuidado profissional através da implantação e implementação da SAE 



 237 

revela a complexidade da questão da qualidade em associação as suas categorias?  

As categorias se inserem realmente como contexto, condição causal, condição 

interveniente, estratégias e conseqüência?  

De modo resumido a matrix teórica elaborada na investigação indicou a possibilidade 

de desenvolvimento de novos olhares para a gestão da qualidade que vão além dos 

indicadores de qualidade normativos postulados e trouxe o entendimento de que através da 

SAE o enfermeiro é reconhecido e seu cuidado é valorizado.  

A complexidade de todas as interações que envolvem o processo de implantação e 

implementação da SAE é apontada em uma figura que representa um globo onde todas as 

linhas que o circundam, conectam-se; ou seja todas as categorias convergem para um novo 

olhar sobre a gestão da qualidade e conseqüente valorização do cuidado profissional. 

 

QUARTO MOMENTO:  

 

Agradecer pelas contribuições. 
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ANEXO A - FOLHA DE ROSTO DE CADASTRO DA PESQUISA NO CONEP 
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ANEXO B – TERMO DE CONFORMIDADE COM GCP/ICH 
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ANEXO C – TERMO DE APROVAÇÃO DO CEP - INCA 
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ANEXO D – SIGLÁRIO - INCA 
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A 

ABD  Abdome. 

ADM  Amplitude de Movimento. 

AC  Esquema Quimioterápico com Doxorubicina e Cicclofosfamida. 

ACO  Anticoncepcional Oral. 

ACV  Aparelho Cardio Vascular. 

ADH  Hormônio Antidiurético. 

AHA  American Heart Association. 

AINH  Antiinflamatório Não-Hormonal. 

APAC  Autorização de Procedimento de Alta Complexidade. 

APACHE  Índice Prognóstico de Gravidade em UTI. 

AR  Aparelho Respiratório. 

ASA  American Society Anesthesiology. 

AVC  Acidente Vascular Cerebral. 

B 

B-HCG  Fração Beta Gonadotropina Coriônica. 

BAV  Bloqueio Atrioventricular. 

BEP  Esquema quimioterápico composto de Bleomicina, Etoposide e Cisplatina. 

BG(-)  Bacilo Gram Negativo. 

BG(+)  Bacilo Gram Positivo. 

BH  Balanço Hídrico. 

BI  Bomba Infusora. 

BIS  Índice Bispectral – Controle da Profundidade da Sedação. 

BG(-)-MDR Bacilo Gram Negativo Multirresistente. 

BNF  Bulhas Normofonéticas. 

BNM  Bloqueador Neuro Muscular. 

BNP  Peptídeo Natriurético do Tipo B – Marcador de Insuficiência Cardíaca. 

BPC  Benefício de Prestação Continuada. 

BRCA –1 e -2 Oncogene que relacionado com tumores como: mama e ovário. 

BRE  Bloqueio do Ramo Esquerdo. 

BRD  Bloqueio do Ramo Direito. 

C 

CAF  Cirurgia de Alta Freqüência. 

Ca-125  Marcador Sérico Antígeno Carcinoma 125. 

CB  Circunferência do Braço. 

CCIH  Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

CDAD  Doença Associada ao Clostridium Difficile. 

CDDP  Quimioterápico Cisplatina. 

CDI  Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama. 

CEA  Antígeno Carcinoembrionário. 

CEC  Carcinoma Escamoso. 

CH  Concentrado de Hemácias. 

CHOP Esquema quimioterápico composto de ciclofosfamida, vincristina, adriamicina e prednisona.  

Cipro  Antibiótico Ciprofloxacina. 

CIVD Coagulação Intravascular Disseminada. 

CK-MB Creatinoquinase MB – Marcador de Lesão Miocárdica. 

CMB Circunferência Muscular do Braço. 

CMF Esquema quimioterápico composto por Ciclofosfamida, Mettotrexate e 5-fluouracil. 

CMV  Ventilação Mecânica Controlada. 
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CNE  Cateter Nasoentérico. 

CNG  Cateter Nasogástrico. 

CNT  Cinesioterapia. 

CPAP  Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas. 

CTI  Centro de Tratamento Intensivo. 

CVC  Cateter Venoso Central. 

CVC - SI  Cateter Venoso Central Semi-Implantado. 

CVC - TI  Cateter Venoso Central Totalmente Implantado. 

CVD  Cateter Vesical de Demora. 

CVP  Cateter Venoso Periférico. 

 

 

D 

DE  Doença Estável. 

DHAP  Esquema quimioterápico com Dexametasona. Ara-C e Cisplatina. 

DIH  Dia de Internação Hospitalar. 

DLM  Drenagem Linfática Manual. 

DNA   Ácido Desoxirribonucléico. 

DPO  Dia Pós-Operatório 

DPOC    Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

 

E 

EAP  Edema Agudo do Pulmão. 

ECG  Eletrocardiograma. 

ECO  Ecocardiograma Doppler. 

ECOG  Grupo de Oncologia Clínica Europeu. 

EDA  Endoscopia Digestiva Alta. 

EMA-CO  Esquema quimioterápico composto de Etoposide, Metotraxato, Adriamicina, Ciclofosfamida e 

Vincristina. 

EMA-EP Esquema quimioterápico composto de Etoposide, Metotraxato, Adriamicina, Etoposide e cispaltina. 

EP  Esquema Quimioterápico com Etoposideo e Cisplatina. 

EPAP  Pressão Positiva Expiratória na Via Aérea. 

ETCO2  CO2 ao Final da Expiração. 

EVA  Escala Visual Analógica de Dor. 

 

F 

FA   Fibrilação Atrial. 

FAC  Esquema quimioterápico composto de 5-Fluouracil, Adriamicina e            Ciclofosfamida.    

FBD  Fisioterapia Bronco-Desobstrutiva. 

FC  Freqüência Cardíaca. 

FES  Eletroestimulação Funcional. 

FGTS  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

FID  Fossa Ilíaca Direita. 

FIE  Fossa Ilíaca Esquerda. 

FIO2  Fração Inspirada de Oxigênio. 

FM  Força Muscular. 

FO  Ferida Operatória. 
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FPTa  Paciente Fora de Possibilidades Terapêuticas Atuais.  

FR  Freqüência Respiratória. 

FV  Fibrilação Ventricular. 

 

G 

G-CSF  Fator de Crescimento de Granulócitos. 

Glic  Glicídio. 

GST  Gastrectomia Sub Total. 

GT  Gastrectomia Total. 

 

H 

HAS  Hipertensão Arterial Sistêmica. 

HDA  Hemorragia Digestiva Alta. 

HGT  Hemoglucoteste. 

HIT  Plaquetopenia Induzida por Heparina.  

HPF  História Patológica Familiar. 

HPP  História Patológica Pregressa. 

HTA  Histerectomia Total Abdominal. 

HTV  Histerectomia Total Vaginal. 

HV  Hidratação Venosa. 

 

I 

IAM  Infarto Agudo do Miocárdio. 

ICC  Insuficiência Cardíaca Congestiva. 

ICE  Esquema quimioterápico com Ifosfamida, Carboplatina e Etoposide. 

ICS  Infecção de Corrente Sanguínea. 

ICSRC  Infecção da Corrente Sanguínea Relacionada ao Cateter Venoso Profundo. 

Ifo  Quimioterápico Ifosfamida. 

IECA  Bloqueadores de Enzima de Conversão. 

IM  Via Intramuscular. 

IMC  Índice de Massa Corporal. 

INR  Relação Internacional Normalizada. 

INSS  Instituto Nacional de Seguro Social. 

IOT  Intubação Orotraqueal. 

IPI  Ìndice Prognóstico Internacional Para Linfoma. 

IRA  Insuficiência Renal Aguda. 

ISO  International Organization for Standardization. 

ITU  Infecção do Trato Urinário. 

IUE  Incontinência Urinária de Esforço. 

IV  Via Intravenosa. 

 

J 

JEC  Junção Escamo-Colunar. 

JEG  Junção Gastro-Esofágica. 

 

K 

Kcal  Quilocaloria. 

KCl  Cloreto de Potássio. 

KPS ou PS Perfomance Status. 
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L 

LDH  Desidrogenase Láctica. 

Lip  Lipídio. 

LNH  Linfoma-Não-Hodgkin. 

LNRP  Linfonodo Retroperitoneal. 

LNSC  Linfonodo Supra-Clavicular. 

LOTE  Lúcido, Orientado no Tempo e Espaço. 

LPA  Lesão Pulmonar Aguda. 

 

M 

MAP  Musculatura do Assoalho Pélvico. 

MID  Membro Inferior Direito. 

MIE  Membro Inferior Esquerdo. 

MM  Mieloma Múltiplo. 

MMII  Membros Inferiores. 

MMSS  Membros Superiores. 

MO  Medula Óssea. 

MR  Mesa Redonda. 

MRSA  Sthaphilococcus Aureus Resistente a Meticilina. 

MSD  Membro Superior Direito. 

MSE  Membro Superior Esquerdo. 

MTX  Quimioterápico Metotrexate. 

 

N 

NaCl  Cloreto de Sódio. 

NDN  Nada Digno de Nota. 

Nefro  Nefrostomia Percutânea. 

NF  Neutropenia Febril. 

NPP  Nutrição Parenteral Prolongada. 

NPT  Nutrição Parenteral Total. 

NSCLC  Tumor de Pulmão Não Pequenas Células. 

 

O 

O2  Oxigênio. 

 

P 

PA  Pressão Arterial. 

PAAF  Punção Aspirativa com Agulha Fina.  

PAC  Pneumonia Adquirida na Comunidade. 

PAM  Pressão Arterial Média. 

PaCO2  Pressão de Gás Carbônico no Sangue Arterial. 

PaO2  Pressão de Oxigênio no Sangue Arterial. 

PAV  Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica. 

PC  Precaução de Contato. 

PCRe  Polymerase Chain Reaction. 
PCR  Parada Cardiorrespiratória. 
PCT  Prega Cutânea Tricipital. 

PEEP  Pressão expiratória final positiva com manutenção de pressões positivas nas vias aéreas ao final da 

expiração. 

PGRSS  Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 
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PH  Pneumonia Hospitalar. 

PIC  Pressão Intracraniana. 

Pipe-tazo Piperacilina/ Tazobactam. 

PIS  Programa de Integração Social.   

POT  Pós-Operatório Tardio.    

PPRA  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

PR  Precaução Respiratória. 

PT  Peso Teórico. 

Ptn  Proteína. 

PTT  Tempo Parcial Tromboplastina. 

PTTa  Tempo Parcial de Tromboplastina. 

PV  Padrão Ventilatório. 

PVC  Pressão Venosa Central. 

 

Q 

Q  Perfusão. 

QID  Quadrante Inferior Direito. 

QIE  Quadrante Inferior Esquerdo. 

QSD  Quadrante Superior Direito. 

QSE  Quadrante Superior Esquerdo. 

 

 

 

R 

RAA  Rotina Abdome Agudo. 

RC  Resposta Completa. 

RL  Ringer Lactato. 

RMN  Ressonância Magnética Nuclear. 

RP  Resposta Parcial. 

RPA  Recuperação Pós-Anestésica. 

RQ  Risco de Queda. 

RNA   Molécula de ácido nucléico. 

RSC  Retossigmoidoscopia. 

 

S 

SAE  Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Sat O2  Saturação de Oxigênio. 

SC  Via Subcutânea. 

SD  Sopro Diastólico. 

SED  Sem Evidência de Doença. 

SF  Soro Fisiológico. 

SG  Soro Glicosado. 

SNE  Sonda Naso Enteral. 

SNC  Sistema Nervoso Central. 

SNG  Sonda Nasogástrica. 

SIRS  Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. 

SMI  Sustentação Máxima Inspiratória. 

SO  Sala de Operação. 

SOB  Salpingooferectomia Bilateral. 

SOFA  Escore de Gravidade em UTI. Medida seriada de disfunção orgânica. 
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SRDA/SARA     Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. 

SS  Sopro Sistólico. 

SVCS  Síndrome da Veia Cava Superior. 

SVO  Suplemento Via Oral. 

SvO2  Saturação Venosa Central de Oxigênio. 

T 

TAP  Tempo Protrombina Ativado. 

Tax  Temperatura Axilar.                   

TC  Tomografia Computadorizada. 

TEMP  Técnica Expiratória Manual Passiva. 

TENS  Eletroestimulação Transcutânea. 

TEP  Tromboembolismo Pulmonar. 

TEV  Tromboembolismo Venoso. 

TFD  Tratamento Fora de Domicílio. 

TGI  Insuflação Traqueal de Gás Fresco. 

TOC  Tecido Ósseo e Conectivo 

TOT  Tubo Orotraqueal.  

TR  Teste de Residuo. 

TRALI  Lesão Pulmonar Aguda Relacionada a Transfusão. 

TVP  Trombose Venosa Profunda. 

 

U 

UP  Úlcera por Pressão. 

UPO  Unidade Pós-Operatória. 

US  Ultrassonografia. 

UTI  Unidade de Terapia Intensiva. 

 

V 

VAP   Pneumonia Adquirida no Curso da Ventilação Mecânica. 

VET  Valor Energético Total. 

VFD  Veia Femural Direita. 

VFE  Veia Femural Esquerda. 

VILI  Lesão Pulmonar Induzida pela Ventilação Mecânica. 

VJI  Veia Jugular Interna. 

VJID  Veia Jugular Interna Direita. 

VJIE  Veia Jugular Interna Esquerda. 

VM  Ventilação Mecânica. 

VMG  Víscero Megalias.   

VNI  Ventilação Não-Invasiva. 

VO  Via Oral. 

VP oral  Etoposídeo Oral. 

VRE  Enterococos Resistente à Vancomicina. 

VRSA  Estafilococos Resistente à Vancomicina. 

VSCD  Veia Subclávia Direita. 

VSCE  Veia Subclávia Esquerda. 

VSC  Veia Subclávia. 

VT  Volume Corrente. 
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Nº e Símbolos 

 

5-FU-5  Fluorouracil. 

 

%PP  Percentual de Perda de Peso. 
 

 

  Esquerda. 
 
 

  Direita. 
  
 

 

 
 

 

 

 
        

 

                  

 

D 

E 

Resíduo Infectante ou Biológico. Biológicos 

Resíduo Químico. 

Resíduo Comum ou Doméstico. 

Resíduo Nuclear. 

Feminino. 

Masculino. 


