
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE A 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM – USO DE 

TECNOLOGIA EDUCATIVA COMO FERRAMENTA DA GERÊNCIA 

DO CUIDADO A PACIENTES COM DIABETES MELLITUS 

 

 

 

 

 

Autor: Rogério Jorge Cirillo Menezes Júnior 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Barbara Pompeu Christovam 

 

 

Linha de Pesquisa: O Contexto do Cuidar em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, outubro de 2019 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 
 

 

 

ROGÉRIO JORGE CIRILLO MENEZES JÚNIOR 

 

 

 

CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE A 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM – USO DE 

TECNOLOGIA EDUCATIVA COMO FERRAMENTA DA GERÊNCIA 

DO CUIDADO A PACIENTES COM DIABETES MELLITUS 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora de 

Defesa final, no Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu – Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre. 

 

Linha de pesquisa: O Contexto do Cuidar em 

Saúde. 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Barbara Pompeu Christovam 

 

 

 

 

Niterói, outubro de 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Menezes Júnior, Rogério Jorge Cirillo. 

Conhecimento dos Enfermeiros sobre Sistematização da Assistência de 

Enfermagem – Uso de Tecnologia Educativa como Ferramenta da 

Gerência do Cuidado a Pacientes com diabetes Mellitus/ Rogério Jorge 

Cirillo Menezes Júnior. – Niterói [s.n.], 2019. 

97 fl. 

                         

Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) – 

Universidade Federal Fluminense, 2019. 

             Orientador: Profª. Drª. Barbara Pompeu Christovam 

 

1. Administração dos Cuidados ao Paciente. 2. Instrumentos para a Gestão da 

Atividade Científica. 3.Processo de Enfermagem. 4. Diabetes Mellitus I. 

Título 

                                                                                                    CDD..... 



 

ROGÉRIO JORGE CIRILLO MENEZES JÚNIOR 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora de 

Defesa final, no Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu – Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre. 

 

Linha de pesquisa: O Contexto do Cuidar em 

Saúde. 

 

 

Avaliado em 31 de outubro de 2019. 

 

Banca de Qualificação: 

 

_____________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Barbara Pompeu Christovam – UFF 

Presidente 

 

_____________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Graciele Oroski Paes – EEAN/UFRJ 

1ª Examinador 

 

_____________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Érica Brandão Moraes - UFF 

2ª Examinador 

 

Suplentes:  

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Iuri Bastos Pereira – UFRJ/MACAÉ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Cláudio José de Souza - UFF 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, por sempre acreditarem em mim, 

por sua preocupação, carinho e incentivo; 

A minha querida esposa Silvania pela parceria e 

paciência; 

As minhas amadas filhas, Sara e Ana Júlia, por 

todo amor e compreensão mesmos com as 

ausências neste período. 

 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiro a Deus por permitir a realização de um sonho. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo fomento 

que proporcionou para o prosseguimento adequado da pesquisa. 

 

A minha orientadora Prof.ª Dr.ª Bárbara Pompeu Christovam, que me acolheu e acreditou 

neste trabalho, tornando este sonho possível. Obrigado pela paciência e ensinamentos.  

 

À enfermeira Andrea Campos responsável técnica pela enfermagem do Instituto Estadual de 

Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione por acreditar neste projeto e embarcar neste 

sonho me permitindo maior flexibilidade para concluir o trabalho. 

 

À Direção e aos colaboradores do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz 

Capriglione, que entendem a importância da aquisição de novos conhecimentos para a 

melhoria da qualidade da assistência ao paciente. 

 

A minha Esposa Silvânia por acreditar em todo tempo neste sonho, obrigado pelo incentivo. 

 

As minhas filhas Sara e Ana Júlia, vocês fazem tudo ter sentido. 

 

A meu irmão Rodrigo Menezes, parceiro de todas as horas. 

 

  



 

Patrocínio: 

Trabalho de Pesquisa patrocinado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES). 

 

Créditos: 

Assessoria estatística: Ana Cristina Paes Pires 

Revisão e formatação de texto: Ana Cristina Paes Pires 

 

 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 13 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................................................... 18 

2.1 GERÊNCIA DO CUIDADO – FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS 

NORTEADORES DA PRÁTICA SISTEMATIZADA DE CUIDADOS ....,.. 18 

2.2 TEORIA TRANSCULTURAL ......................................................................... 23 

2.3 INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA O ENSINO DA SAE ........................ 26 

2.4 CARTILHA COMO UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL ....................... 29 

  

3 METODOLOGIA ............................................................................................... 30 

3.1 TIPO DE ESTUDO ........................................................................................... 30 

3.2 CENÁRIO .......................................................................................................... 31 

3.3 PARTICIPANTES ............................................................................................. 32 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS ...................................................................... 33 

3.5 COLETA DE DADOS ...................................................................................... 33 

3.5.1  1ª Etapa: Avaliação diagnóstica ................................................................. 34 

3.5.2  2ª Etapa: Elaboração    dos    produtos    da    pesquisa    –  Tecnologias 

 Educacionais ................................................................................ 35 

3.5.3  3ª Etapa: Desenvolvimento   da   Intervenção   Educativa   –  Curso  de 

 Capacitação .................................................................................. 39 

3.5.4  4ª Etapa: Avaliação do Impacto da Intervenção Educativa .................... 40 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS ........................................................................ 41 

  

4 RESULTADOS ................................................................................................... 42 

4.1 RESULTADO DA REVISÃO DE ESCOPO .................................................... 42 

4.2 VERSÃO FINAL DA CARTILHA ................................................................... 48 

4.3 RESULTADOS DA INTERVENÇÃO ............................................................. 69 

4.3.1 Conhecimento dos enfermeiros sobre sistematização da assistência de 

enfermagem – avaliação do nível de conhecimento no pré e pós-teste .. 69 

  

5 DISCUSSÃO ....................................................................................................... 77 

5.1 A TECNOLOGIA EDUCATIVA ..................................................................... 77 

5.2 INTERVENÇÃO EDUCATIVA ....................................................................... 50 

  

6 CONCLUSÃO ..................................................................................................... 83 

  

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 84 

  

APÊNDICES .......................................................................................................... 91 

APÊNDICE 1: Termo de consentimento livre e esclarecido ................................... 91 

APÊNDICE 2: Questionário SAE ........................................................................... 93 

  

ANEXOS ................................................................................................................. 95 

ANEXO 1: Parecer consubstanciado do CEP  ........................................................ 95 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Modelo Sunrise .................................................................................. 25 

Figura 2 - Etapas de operacionalização do estudo. Rio de Janeiro, 2019 .......... 34 

Figura 3 - Exemplo 1 do conteúdo da cartilha ................................................... 38 

Figura 4 - Exemplo 2 do conteúdo da cartilha  .................................................. 38 

Figura 5 - Representação do fluxo das análises. Rio de Janeiro, 2019 .............. 42 

 

  



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Plano de aula ....................................................................................... 35 

Quadro 2 - Síntese dos estudos selecionados para compor a amostra da revisão 

de escopo. Rio de Janeiro, 2019 .......................................................... 43 

Quadro 3 - Síntese do conhecimento evidenciado nos artigos analisados na 

revisão de escopo. Rio de Janeiro, 2019 ............................................. 46 

   

   

 

  



 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1 – Avaliação do nível de conhecimento dos enfermeiros sobre 

sistematização da assistência de enfermagem e processo de 

enfermagem realizada no pré-teste. Rio de Janeiro, 

2019 ................................................................................................... 70 

Tabela 2 – Avaliação do nível de conhecimento dos enfermeiros sobre 

sistematização da assistência de enfermagem e processo de 

enfermagem realizada no pós-teste. Rio de Janeiro, 

2019 ................................................................................................... 72 

Tabela 3 – Distribuição das frequências das respostas dos questionários 

aplicados aos enfermeiros antes e depois da intervenção educativa. 

Rio de Janeiro, 2019 .......................................................................... 75 

 

  



 

RESUMO 

 

A Diabetes Mellitus é uma doença metabólica que afeta os níveis de glicemia e o volume do 

plasma sanguíneo. Hoje aproximadamente 425 milhões de pessoas vivem com diabetes. Neste 

contexto, os enfermeiros necessitam utilizar ferramentas e instrumentos que subsidiem suas 

ações, de forma a sistematizar as ações de gerência do cuidado realizadas junto ao paciente 

hospitalizado. Para tal, o enfermeiro tem incorporado a suas ações de gerência do cuidado a 

Sistematização da Assistência da Enfermagem considerada uma ferramenta de gestão que 

organiza o trabalho quanto ao método, instrumentos e o trabalho da equipe de enfermagem, 

operacionalizada através do instrumento metodológico intitulado processo de enfermagem. 

Objetivo geral: avaliar a implementação da ação interventiva voltada à melhora do 

conhecimento dos enfermeiros sobre a aplicação da sistematização assistência de enfermagem 

e do processo de enfermagem como ferramenta e instrumento da gerência do cuidado a 

pacientes com diabetes mellitus, após aplicação da tecnologia educativa. Objetivos 

específicos: descrever o conhecimento dos enfermeiros sobre a aplicação da sistematização 

assistência de enfermagem e do processo de enfermagem como ferramenta e instrumento da 

gerência do cuidado antes e após a intervenção educativa; elaborar e implementar uma 

tecnologia educativa para capacitação dos enfermeiros acerca da aplicação da sistematização 

assistência de enfermagem e do processo de enfermagem na gerência do cuidado a pacientes 

diabéticos. Metodologia: estudo metodológico, interventivo desenvolvido em duas fases: a 

primeira consistiu na elaboração de uma tecnologia educativa e na segunda fase, realizou-se 

uma intervenção educativa com enfermeiros a partir da tecnologia educativa, com aplicação 

de questionário pré e pós-teste. A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2019, com 

13 enfermeiros atuantes no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione - 

RJ (IEDE). Resultados: após a construção da cartilha e instrumentos para o processo de 

enfermagem, os enfermeiros foram submetidos a intervenção educacional com pré-teste, 

estudo da cartilha na modalidade sala de aula invertida, prática simulada em serviço e pós-

teste. 76,9% da amostra foi do sexo feminino, idade média de 41 anos, com mais de 8 anos de 

experiência (76,9%). O Teste de Spearman apontou uma correlação positiva, ou seja, após a 

intervenção educativa houve melhora os saberes dos enfermeiros relacionados as variáveis: 

utilização do PE na sua prática profissional; o contato com conteúdo acerca do PE durante a 

formação; conhecimento das etapas do Processo de Enfermagem (PE); finalidade da SAE; 

participação do técnico de enfermagem na execução do processo de enfermagem. O Teste de 

McNemar mostrou uma associação significativa relacionada a mudança nos saberes dos 

enfermeiros entre o pré e o pós-teste quanto à variável considera os conhecimentos atuais 

suficientes para trabalhar com a SAE/PE na integra em sua instituição. Conclusão: os 

resultados do presente estudo apontam para necessidade de investimento das organizações na 

capacitação da força do trabalho em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem 

como uma ferramenta a ser utilizada no planejamento e organização das ações de gerência do 

cuidado, a serem implementadas pela equipe através do processo de enfermagem. 

 

Descritores: Administração dos Cuidados ao Paciente; Instrumentos para a Gestão da 

Atividade Científica; Processo de Enfermagem; Teoria de Enfermagem; Diabetes Mellitus. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Diabetes Mellitus is a metabolic disease that affects blood glucose levels and blood plasma 

volume. Today approximately 425 million people live with diabetes. In this context, nurses 

need to use tools and instruments that support their actions, in order to systematize the 

management actions of care performed with the hospitalized patient. For this, nurses have 

incorporated to their actions of management of care the Systematization of Nursing Care 

considered a management tool that organizes the work regarding the method, instruments and 

work of the nursing team, operationalized through the methodological instrument entitled 

nursing process. General objective: to evaluate the implementation of interventional action 

aimed at improving nurses' knowledge about the application of nursing care systematization 

and nursing process as a tool and instrument of care management to be patients with diabetes 

mellitus after application of educational technology. Specific objectives: to describe nurses' 

knowledge about the application of nursing care systematization and nursing process as a tool 

and instrument of care management before and after educational intervention; develop and 

implement an educational technology to train nurses about the application of nursing care 

systematization and the nursing process in the management of care to diabetic patients. 

Methodology: methodological, interventional study developed in two phases: the first 

consisted of the elaboration of an educational technology and in the second phase, an 

educational intervention was carried out with nurses based on educational technology, with 

application pre- and post-test questionnaire. Data collection occurred in the second half of 

2019, with 13 nurses working at the State Institute of Diabetes and Endocrinology Luiz 

Capriglione - RJ (IEDE). Results: after the construction of the booklet and instruments for the 

nursing process, nurses were submitted to educational intervention with pre-test, study of the 

booklet in the inverted classroom modality, simulated practice in service and post-test. 76.9% 

of the sample was female, mean age of 41 years, with more than 8 years of experience 

(76.9%). The Spearman Test showed a positive correlation, that is, after the educational 

intervention, the knowledge of nurses related to the variables was improved: the use of PE in 

their professional practice; contact with content about PE during training; knowledge of the 

stages of the Nursing Process (PE); purpose of SAE; participation of the nursing technician in 

the execution of the nursing process. The McNemar Test showed a significant association 

related to the change in the knowledge of nurses between the pre and post-test regarding the 

variable considers the current knowledge sufficient to work with the SAE/PE in the integral 

swa in their institution. Conclusion: the results of the present study point to the need for 

investment of organizations in the training of the workforce in relation to the Systematization 

of Nursing Care as a tool to be used in planning and organization management actions of care, 

to be implemented by the team through the nursing process. 

 

Descriptors: Patient Care Management; Instruments for Management of Scientific Activity; 

Nursing Process; Nursing Theory; Diabetes Mellitus. 

 

  



 

RESUMEN 

 

La diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica que afecta los niveles de glucosa en 

sangre y el volumen plasmático de la sangre. En la actualidad, aproximadamente 425 millones 

de personas viven con diabetes. En este contexto, las enfermeras necesitan utilizar 

herramientas e instrumentos que apoyen sus acciones, con el fin de sistematizar las acciones 

de gestión de la atención realizadas con el paciente hospitalizado. Para ello, los enfermeros 

han incorporado a sus acciones de gestión de la atención la Sistematización de la Atención de 

Enfermería considerada una herramienta de gestión que organiza el trabajo sobre el método, 

los instrumentos y el trabajo del equipo de enfermería, a través del instrumento metodológico 

titulado proceso de enfermería. Objetivo general: evaluar la implementación de la acción 

intervencionista encaminada a mejorar los conocimientos de las enfermeras sobre la 

aplicación de la sistematización de la atención de enfermería y el proceso de enfermería como 

herramienta e instrumento de gestión de la atención pacientes con diabetes mellitus después 

de la aplicación de la tecnología educativa. Objetivos específicos: describir los 

conocimientos de las enfermeras sobre la aplicación de la sistematización de la atención de 

enfermería y el proceso de enfermería como herramienta e instrumento de gestión de la 

atención antes y después de la intervención educativa; desarrollar e implementar una 

tecnología educativa para capacitar a las enfermeras sobre la aplicación de la sistematización 

de la atención de enfermería y el proceso de enfermería en el manejo de la atención a los 

pacientes diabéticos. Metodología: Estudio metodológico, intervencionista desarrollado en 

dos fases: la primera consistió en la elaboración de una tecnología educativa y en la segunda 

fase, se llevó a cabo una intervención educativa con enfermeros basados en tecnología 

educativa, con aplicación cuestionario previo y posterior a la prueba. La recopilación de datos 

se produjo en el segundo semestre de 2019, con 13 enfermeras trabajando en el Instituto 

Estatal de Diabetes y Endocrinología Luiz Capriglione - RJ (IEDE). Resultados: después de 

la construcción del folleto y los instrumentos para el proceso de enfermería, los enfermeros 

fueron sometidos a intervención educativa con pre-prueba, estudio del folleto en la modalidad 

de aula invertida, práctica simulada en servicio y post-prueba. El 76,9% de la muestra fue 

mujer, edad media de 41 años, con más de 8 años de experiencia (76,9%). La prueba de 

Spearman mostró una correlación positiva, es decir, después de la intervención educativa, se 

mejoró el conocimiento de las enfermeras relacionadas con las variables: el uso de la EP en su 

práctica profesional; contacto con contenido sobre PE durante el entrenamiento; conocimiento 

de las etapas del Proceso de Enfermería (PE); propósito de SAE; participación del técnico de 

enfermería en la ejecución del proceso de enfermería. La prueba de McNemar mostró una 

asociación significativa relacionada con el cambio en el conocimiento de las enfermeras entre 

la prueba previa y posterior a la prueba con respecto a la variable considera que los 

conocimientos actuales son suficientes para trabajar con el SAE/PE en el swa integral de su 

institución. Conclusión: los resultados del presente estudio apuntan a la necesidad de 

inversión de las organizaciones en la formación de la fuerza de trabajo en relación con la 

Sistematización de la Atención de Enfermería como herramienta que se utilizará en la 

planificación y organización acciones de gestión de la atención, que el equipo implementará a 

través del proceso de enfermería. 

 

Descriptores: Manejo de Atención al Paciente; Instrumentos para la Gestión de la Actividad 

Científica; Proceso de Enfermería; Teoría de Enfermería; Diabetes Mellitus. 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A Diabetes Mellitus (DM) é em uma doença metabólico que tem por características 

a hiperglicemia persistente, oriunda da deficiência na produção de insulina ou no seu 

mecanismo de ação. No tocante sua etiologia a doença é classificada como Diabetes tipo 1, 

tipo 2, Diabetes gestacional e outros subtipos menos frequentes como o LADA - Diabetes 

Latente Autoimune do Adulto, MODY - maturity-onset diabetes oftheyoung, Diabetes 

neonatal, secundária a endocrinopatias, secundário a doenças do pâncreas exócrino, 

secundário a infecções e secundário a medicamentos.
1
 

 A DM 1 se caracteriza pela total deficiência da secreção da insulina em virtude da 

destruição autoimune das células beta pancreáticas enquanto na DM 2, ocorre uma perda 

progressiva de secreção insulínica combinada com resistência à insulina, intimamente 

ligada a má alimentação e ganho de peso.
2 

 Dados da International Diabetes Federation (IDF) apontam que o número de 

pessoas com Diabetes no mundo nos dias de hoje é de aproximadamente 425 milhões, com 

uma projeção de aumento na grandeza de 48 % o que elevará a população mundial de 

diabéticos em 2045 para 629 milhões de pessoas. Os dados apontam para uma poderosa e 

letal epidemia, em 2017 por exemplo ocorreram 4 milhões de mortes notificadas por 

diabetes no mundo, sendo 50% destas ocorridas no Brasil.
3-4 

 Por ser crônica na maioria de suas manifestações, a gravidade das complicações 

adquiridas ao longo do curso da doença oneram os recursos necessários para controlá-las, 

tornam a doença dispendiosa e de alto custo para os indivíduos suas famílias e sistemas de 

saúde. Nos EUA por exemplo o custo estimado com cuidados de saúde para um indivíduo 

com diabetes é de duas a três vezes maiores do que para alguém sem a doença, no Brasil, 

os gastos com a doença totalizam 29.3 bilhões em 2017 com estimativa de um aumento de  

30% até 2045.
3-4

 

 De forma geral as complicação quer sejam elas, agudas ou crônicas aumentam com 

o curso da doença em relação ao tempo, se fazendo necessário traçar medidas estratégicas 

que visem minimizar seu aparecimento e consequentemente o desenvolvimento de 

complicações crônicas.
5
 As medidas devem considerar o fato da DM ser uma doença 

profundamente influenciada por hábitos de vida e comportamentos que devem ser 
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readequados. A principal ferramenta para readequação destes hábitos é a educação em 

diabetes que tem foco no autocuidado e autocontrole por parte do paciente. 

 De acordo com a Associação Brasileira de Diabetes esta educação deve se estender 

aos familiares e cuidadores a fim de garantir o envolvimento da maioria das relações do 

paciente e promover a manutenção dos novos hábitos e comportamentos.
3
 As ações 

educativas devem ser mediadas por uma relação próxima e sensível de modo a despertar no 

sujeito do cuidar a ação de corresponsabilização no cuidado de si. Segundo Silva
 
estas 

mudanças no campo das ideologias, concepções e comportamentos objetivam o repensar 

dos modos de vida, ser e estar, otimizando o autogerir com mudanças de hábitos que 

possam ser incorporados aos saberes no cuidar de si.
5
 

 O enfermeiro possui recursos que quando empregados podem cooperar em muito 

com o tratamento destes pacientes principalmente na perspectiva da educação, visando a 

diminuição dos impactos da doença e sua progressão. Se faz necessário neste contexto 

proporcionar a estes profissionais elementos que subsidiem suas ações, ou seja, 

ferramentas e instrumentos voltados a implementação das ações de cuidado direto e 

indireto, tais como a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de 

Enfermagem (PE), que com base no referencial de Christovam
6
 são consideradas neste 

estudo ferramenta e instrumento para gerência do cuidado, respectivamente. 

 Destaca-se também a necessidade no emprego de um modelo de gestão da 

assistência capaz de gerar ações expressivas e instrumentais baseadas nas melhore 

evidências. Se entende por Gestão do cuidado a prática onde elementos da gestão e do 

cuidado de enfermagem são aplicados de forma dialética e não dicotômica envolvendo 

ações expressivas e instrumentais de cuidado direto e indireto. 

 Segundo Cristovam, as ações expressivas englobam os aspectos subjetivos que 

permeiam as atividades de enfermagem estando entre estas ações a sistematização da 

assistência de enfermagem. Já as ações instrumentais caracterizam-se pelas ações voltadas 

para o atendimento direto aos pacientes como organização e planejamento da assistência 

estando entre estas ações o processo de enfermagem. Neste contexto o enfermeiro gerencia 

o cuidado quando o planeja, organiza ambiente de cuidado, quando prevê e provê recursos, 

capacita sua equipe, educa o usuário, e interage com outros profissionais.
7
 

 De acordo com a resolução COFEN de nº 358 do ano de 2009
8
 a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) é a ferramenta de gestão que organiza o trabalho quanto 
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ao método, instrumentos e pessoal operacionalizada pelo instrumento metodológico 

chamado processo de enfermagem
9
.
 
O processo de enfermagem (PE) é o paradigma 

científico que fornece uma estrutura para a tomada de decisão durante a assistência de 

enfermagem tornando a prática. O processo de enfermagem enquanto instrumento 

metodológico para prática de enfermagem se divide em cinco fases: Histórico, diagnóstico 

de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação.
10

  

 Para operacionalização e registro do PE se faz necessário uma linguagem comum 

para a profissão e para isso são utilizadas as taxonomias de enfermagem. As taxonomias de 

enfermagem são sistemas de classificação que representam e organizam os elementos 

inerentes ao processo de enfermagem, com a finalidade de reduzir as ambiguidades e as 

inconsistências, criando maneiras para registrar e documentar as ações do enfermeiro.
11

 

Além de eleger uma taxonomia, é imperativo utilização de uma teoria de enfermagem para 

que o processo de enfermagem aconteça.
5 

 O PE deve ser norteado por um suporte teórico que se adeque à realidade onde será 

aplicada dando subsídios para coleta de dados, estabelecimento de diagnósticos, 

planejamento, intervenção e a avaliação dos resultados. Dentre os teóricos de enfermagem 

Medeleine Leininger se adequa no contexto do tratamento do Diabetes pela abordagem 

transcultural e na busca do cuidado congruente que sua teoria postula.
12

 A 

teórica, Madeleine Leininger, enfermeira e antropóloga, criou a Teoria Transcultural, que 

postula sobre importância da cultura para o cuidado de enfermagem. 

 Nesta teoria, Leininger considera que o cuidado ao ser humano é universal, isto é, o 

ser humano, precisa ser cuidado na integralidade, porém cada cultura, de acordo com seu 

ambiente e estrutura social, terá sua própria visão de saúde, doença e cuidado. A resultante 

deste modelo se desdobra em três propostas para a tomada de decisão do enfermeiro em 

sua consulta: a preservação a acomodação e a padronização.
 12

 

 Por se tratar de uma doença predominantemente crônica, a autogestão neste cenário 

é tema transversal e de vital importância pois sem a adesão do paciente ao plano 

terapêutico o desfecho não será de fato alcançado de forma positiva. De acordo com as 

diretrizes da sociedade brasileira de Diabetes (SDB)
3
 a aptidão para o autocuidado deve ser 

desenvolvida no paciente afim de promover conhecimento profundo e autonomia de 

escolha, otimizando a qualidade de vida, do indivíduo com diabetes. A meta da abordagem 

transcultural com o cuidado congruente visa promover a autogestão, transformando a 
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doença em parte integrante da vida do paciente, a fim de que as ações deste indivíduo 

possam ser pensadas em prol do contínuo controle independente .
3,5

 

 O manejo destes doentes em uma perspectiva da gerência do cuidado sistematizado 

exige do enfermeiro o desenvolvimento de competência que perpassam o conhecimento da 

SAE, do processo de enfermagem ,dos sistemas de linguagem padronizadas para a 

adequada documentação dest6e trabalho ,assim como o suporte teórico para nortear as 

ações.
13-14

 

 Com base no exposto, delimitou-se como questão de pesquisa: Existe melhora no 

conhecimento dos enfermeiros sobre a aplicação da sistematização assistência de 

enfermagem e do processo de enfermagem como ferramenta e instrumento da gerência do 

cuidado a pacientes com diabetes mellitus após a implementação de intervenção educativa? 

 Para respondê-la foram delimitados os seguintes objetivos: 

 Objetivo geral 

o Avaliar a implementação da ação interventiva voltada à melhora do 

conhecimento dos enfermeiros sobre a aplicação da sistematização 

assistência de enfermagem e do processo de enfermagem como ferramenta e 

instrumento da gerência do cuidado a pacientes com diabetes mellitus, após 

aplicação da tecnologia educativa.  

 Objetivos específicos 

o Descrever o conhecimento dos enfermeiros sobre a aplicação da 

sistematização assistência de enfermagem e do processo de enfermagem 

como ferramenta e instrumento da gerência do cuidado antes e após a 

intervenção educativa;  

o Elaborar e implementar uma tecnologia educativa para capacitação dos 

enfermeiros acerca da aplicação da sistematização assistência de 

enfermagem e do processo de enfermagem na gerência do cuidado a 

pacientes diabéticos. 

 

 A partir desse estudo pretende-se contribuir para a sistematização da assistência de 

enfermagem a pacientes portadores de diabetes se utilizando de um modelo de gestão do 

cuidado instrumentalizado pelo processo de enfermagem embasado no cuidado cultural e 

congruente. Pretende-se também contribuir com a Agenda Nacional de Prioridades de 
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Pesquisa do Ministério da Saúde no âmbito das doenças crônicas não transmissíveis e com 

as prioridades de pesquisa em enfermagem na sub agenda doenças não transmissíveis, no 

eixo transversal Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. 

 Para instituição pretende-se contribuir com a implementação da sistematização da 

assistência de enfermagem atendendo as demandas da clientela através da melhoria 

contínua dos processos gerenciais e assistenciais da equipe de enfermagem. Pretende-se 

também com o estudo contribuir com a linha de pesquisa Gerência do Cuidado de 

Enfermagem do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cidadania e Gerência na Enfermagem 

da Universidade Federal Fluminense (NECIGEN/UFF), à medida que este estudo 

trabalhou a aplicação do conceito de gerência do cuidado aplicado à prática do enfermeiro 

no cuidado direto ao paciente portador de diabetes melittus de qualquer tipo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 GERÊNCIA DO CUIDADO – FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS 

NORTEADORES DA PRÁTICA SISTEMATIZADA DE CUIDADOS 

 

 O conceito de gerência do cuidado tal qual é concebido em sua definição 

operacional (da prática) por Christovam, refere que a gerência do cuidado de enfermagem 

é um processo que deve ser entendido como “a maneira de agir, a prática do enfermeiro no 

seu exercício profissional”.
6
 Essa prática requer do enfermeiro o desenvolvimento de 

competências técnicas e gerenciais as quais envolvem conhecimento científico, habilidades 

e atitude necessárias a prestação de cuidados diretos e indiretos. 

 No que tange à competência gerencial, esta envolve a capacidade para “tomada de 

decisão, coordenação, liderança, trabalho em equipe, negociação, educação permanente, 

gestão de recursos físicos e materiais, gestão da informação, gestão do processo de cuidar e 

gestão de pessoas”.
6
 Assim, com base na concepção teórica de Christovam,

6
 pode-se 

afirmar que na prática, o enfermeiro utiliza técnicas, ferramentas e instrumentos gerenciais 

para efetivar as ações instrumentais e expressivas de cuidado direto e indireto realizadas 

com e para o paciente. 

 Nesta perspectiva entende-se técnica como “qualquer procedimento regido por um 

conjunto de regras ou normas, que dirigem e tornam eficazes as atividades ou ações 

profissionais”.
6
 No que se refere aos termos ferramenta e instrumento, neste estudo adotou-

se as definições apresentadas por Christovam em seu estudo, as quais definem o termo 

ferramenta como o método, procedimento ou processo administrativo empregado pelo 

enfermeiro para realizar corretamente as ações de gerência do cuidado de enfermagem” e o 

termo instrumento como “os meios capazes de obter um resultado em qualquer campo da 

atividade humana, prático ou teórico”.
6
 

 Neste contexto, pode-se inferir que o enfermeiro adota a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) como uma ferramenta da gerência do cuidado de 

enfermagem, que possibilita a organização das ações de cuidado direto ao estabelecer o 

modelo para o cuidado a ser implementado, seguindo os padrões de assistência 

determinados por este modelo. Neste sentido, Torres in Christovam
6
 considera a SAE 
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como “uma das mais importantes ferramentas gerenciais a serem utilizadas pelo 

enfermeiro no planejamento, execução e avaliação de ações de cuidado direto e indireto ao 

cliente hospitalizado”, à medida que utiliza o Processo de Enfermagem como um 

instrumento que possibilita a execução na prática da SAE, com base em um referencial 

teórico, que no caso deste estudo adotou-se o referencial teórico do Cuidado Transcultural 

de Madeleine Leininger. 

 A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é uma importante 

ferramenta gerencial utilizada para planejamento, execução, controle e avaliação das ações 

de cuidado direto e indireto ao paciente.
7
Teve sua regulamentação inicialmente através da 

resolução (COFEN) 272/2002 onde, era entendia como um modelo assistencial a ser 

aplicado em todas as áreas de assistência à saúde pelo enfermeiro. Em 2009 legislação foi 

atualizada para a vigente Resolução COFEN 358/2009 que dispões sobre a implementação 

do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem. Nesta perspectiva o conceito de SAE é ampliado para uma 

metodologia assistencial, que organiza o trabalho da enfermagem quanto ao método, 

pessoas e instrumentos.
15

 

 A nova Resolução corrige a concepção anterior que descrevia a SAE como 

atividades privativas do Enfermeiro, e traz a equipe de enfermagem como um todo para o 

contexto cada um com suas responsabilidades descritas da lei 7498/1986. Outra 

modificação que a resolução traz é a necessidade de um suporte teórico que oriente sua 

execução do Processo de Enfermagem que passa e se organizar em 5 fases.
16-17

 Organizar o 

trabalho quanto ao método, pessoas e instrumentos consiste em gerenciar a assistência um 

gerente do cuidado que operacionaliza a gestão deste realizando ações expressivas e 

instrumentais de cuidado direto e indireto, articulando aspectos técnicos, políticos, sociais 

e organizacionais.
18

 Com base neste conceito a SAE pode ser considerada um ferramenta 

de gestão para o cuidado de enfermagem que se utiliza do processo de enfermagem como 

método que operacionaliza a prática científica. 

 O processo de enfermagem (PE) é o instrumento metodológico que orienta o 

cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional. Sua 

implantação no contexto da enfermagem brasileira aconteceu na década de 70 quanto o 

instrumento passou a ser ensinado nas escolas de enfermagem de graduação e pós-

graduação, em grande parte pela influência da enfermeira Wanda de Aguiar Horta com a 
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sua participação em 1972 na Escola de Enfermagem Anna Nery. O Processo de 

Enfermagem proporciona um caráter científico ao cuidado da enfermagem, contribuindo 

para o alcance dos atributos necessários para o alcance do status  de uma profissão 

autônoma.
19 

Tannure e Pinheiro descrevem o processo de enfermagem como um 

instrumento organizado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes.
10 

 Primeira Etapa: Investigação (Anamnese e Exame Físico) – investigação destinada 

a identificar problemas e necessidades do paciente descreve ainda cinco passos que tem a 

finalidade de auxiliar e ordenar esta atividade: a coleta de dados, validação dos dados, 

agrupamento dos dados, identificação de padrões e comunicação e registro dos dados. 

Segunda Etapa: Diagnósticos de Enfermagem – processo de interpretação que culmina 

com a tomada de decisão sobre os conceitos que representam, as respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. 

Terceira Etapa: Planejamento dos Resultados esperados – realização do planejamento após 

elaboração do diagnóstico. 

 Nesta etapa são planejados os desfechos desejados. Quarta Etapa: Implementação 

da Assistência de Enfermagem (Prescrição de Enfermagem) – realização das ações ou 

intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem. Quinta Etapa – 

Avaliação da Assistência de Enfermagem – Etapa que consiste em acompanhar os 

desfechos do paciente aos cuidados e avaliar se obteve bons resultados das prescrições de 

enfermagem.
8,10

 

 O PE é um instrumento que além de guiar as decisões clínicas dos enfermeiros 

norteia a documentação da prática de forma sistemática, facilitando a transição do cuidado 

e criando indicadores para gerência do cuidado. A documentação das ações trazem maior 

visibilidade para o trabalho da enfermagem e maior segurança para a assistência.
20

 Para 

documentação do PE o enfermeiro deve utilizar de uma Linguagem padronizada de 

enfermagem (LPE), que é definida como: um conjunto de termos comumente 

compreendido, usados para descrever os julgamentos clínicos envolvidos nas avaliações 

(diagnósticos de enfermagem), juntamente com as intervenções e resultados relacionados 

com a documentação dos cuidados de enfermagem.  

São várias as LPE, neste estudo, porém será utilizada a Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem (CIPE®) por proporcionar a possibilidade da formação de 
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subconjuntos de diagnósticos, que podem ajudar outras pesquisa no tratamento de 

pacientes diabéticos e pela  simplicidade da confecção  de seus enunciados proporcionar ao 

enfermeiro uma maior facilidade  na descrição da prática. 

 A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) é uma 

taxonomia que representa o domínio da prática de enfermagem utilizada mundialmente. É 

também classificada como, uma tecnologia de informação (TI) que proporciona a coleta, o 

armazenamento e a análise de dados de enfermagem em diversos cenários, linguagens e 

regiões contribuindo desta forma para que a prática de enfermagem seja eficaz e sobretudo, 

visível e reconhecida pela sociedade.
21

 No final dos anos 80 várias LPE já eram utilizadas 

pela enfermagem, no entanto se fazia necessário um sistema padronizado com linguagem 

unificada que pudesse ser utilizada  a âmbito mundial. Em 1989 são iniciados os primeiros 

esforções para a criação de um LPE unificada através do Conselho internacional de 

enfermagem, em 1996 a primeira versão da CIPE® é construída e divulgada, a partir daí as 

classificações internacionais da OMS, passam a ter uma parte essencial dos serviços 

profissionais de saúde - o domínio da enfermagem.
21-22

 

 Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) a CIPE® é uma 

terminologia resultante de consensos que representa o que os enfermeiros observam 

(diagnósticos e resultados de Enfermagem), bem como as ações empreendidas para 

resolver problemas de saúde (intervenções de Enfermagem). 

 O ICN, ao desenvolver a CIPE® definiu os seguintes critérios no que diz respeito à 

classificação: 1. Ser suficientemente vasta para servir os múltiplos propósitos requeridos 

por diferentes países; 2. Ser suficientemente simples para ser vista pelo enfermeiro no dia a 

dia como uma descrição da prática com significado e como um meio útil de estruturar a 

prática; 3. Ser consistente com quadros de referência conceptuais claramente definidos, 

mas não dependente de um quadro de referência teórico ou de um modelo de Enfermagem 

em particular; 4. Ser baseada num núcleo central ao qual se podem fazer adições através de 

um processo continuado de desenvolvimento e refinamento; 5. Ser sensível à variabilidade 

cultural; 6. Que reflita o sistema de valores comum da Enfermagem em todo o mundo, 

conforme expresso no Código para Enfermeiros do ICN; 7. Que seja utilizável de forma 

complementar ou integrada com a família de classificações desenvolvida na OMS, cujo 

núcleo é a Classificação Internacional de Doenças (Internacional Classification of 

Diseases, ICD).
20
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 A versão atual da CIPE® trabalha com o Modelo dos sete eixos, a saber: 1.“Foco: a 

área de atenção que é relevante para a Enfermagem. 2. Julgamento: opinião clinica ou 

determinação relacionada ao foco da prática de enfermagem. 3. Cliente: sujeito ao qual o 

diagnóstico se refere e que é o recipiente de uma intervenção. 4. Ação: um processo 

intencional aplicado a um cliente. 5. Meios: uma maneira ou um método de desempenhar 

uma intervenção de enfermagem. 6. Localização: orientação anatômica e espacial de um 

diagnóstico ou intervenções. 7. Tempo: o momento, período, instante, intervalo ou duração 

de uma ocorrência”.
23

 

 Através da CIPE® é possível construir diagnósticos, resultados e ações de 

enfermagem. Na taxonomia não se utiliza atualmente o termo intervenção uma vez que não 

necessariamente as ações serão realizadas através de intervenções, assim como os 

diagnósticos de enfermagem são classificados como estado do cliente, problemas, 

necessidades e potencialidades.
20

 

 Para a construção dos enunciados dos Diagnósticos e dos Resultados de 

Enfermagem a CIPE® propõem a inclusão de: um termo do Eixo Foco e um termo do Eixo 

Julgamento, podendo ser adicionados termos de qualquer outro eixo, conforme necessário. 

Para a construção dos enunciados das Intervenções de Enfermagem devem ser inclusos um 

termo do Eixo Ação e termos alvos de qualquer outro eixo, exceto do eixo julgamento.
23-24

 

 Além de um sistema de linguagem padronizado na operacionalização do Processo 

de enfermagem, se faz necessário uma teoria de enfermagem que contemple os 

metaparadigmas da profissão. A resolução COFEN 358/2009 reforça a importância de se 

nortear as fases com PE com base em uma teoria. Considerando as características da 

clientela atendida pelos enfermeiros deste estudo se fez necessário buscar uma teoria que 

desse conta do cuidado integral do diabético pensando no impacto cultural de uma doença 

crônica. 

Por se tratar de uma doença predominantemente crônica a gerência do cuidado para 

este pacientes deve planejar ações que incluam o sujeito no seu contexto social. Neste, a 

teoria transcultural de Leininger com seu pressuposto do cuidado congruente conversa com 

a gerência do cuidado a pacientes crônicos, pois as ações expressivas e instrumentais, 

quando imersas na cultura do indivíduo, passa a ter significado para estes melhorando as 

perspectivas de adesão. 
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2.2 TEORIA TRANSCULTURAL  

 

 De acordo com a sociedade de cuidado transcultural, a Enfermagem Transcultural 

(TCN) é uma disciplina humanista, criada o para serviço indivíduos, organizações, 

comunidades e sociedades. Postula que, o cuidado culturalmente competente só pode 

ocorrer quando os valores culturais são conhecidos e servem como base para um cuidado 

significativo.
25

 A Enfermagem Transcultural foi fundada pela Dra. Enfª Madeleine 

Leininger no início dos anos 70, durante seu mandato como diretora da Escola de 

Enfermagem. Leininger desenvolveu a teoria enquanto trabalhava em uma unidade 

psiquiátrica nos anos 50, a enfermeira passou a perceber uma lacuna na compreensão dos 

fatores culturais que influenciavam no comportamento das crianças que cuidava. 

 Leininger passa a correlacionar enfermagem e antropologia, e passa a utilizar 

elementos antropológicos para subsidiar sua assistência. Em 1959 Leininger entra para o 

programa de doutorado em Antropologia Psicológica, Social e Cultural da University of 

Washington (Seattle) e cria as bases para a teoria transcultural em enfermagem. Durante 

seu doutorado, Leininger desenvolveu o método de pesquisa que denominou de 

Etnoenfermagem, um como um método de pesquisa qualitativa da enfermagem que visa 

documentar, descrever, explicar e interpretar a visão de mundo, significados, símbolos e 

experiências de vida dos pacientes e como eles enfrentam o atual ou potencial fenômeno 

do cuidado de enfermagem.
26

 

 A partir da definição de seu método Leininger passou a realizar estudos 

etnográficos durante dois anos em uma população indígena em Nova Guiné e conseguiu  

observar questões específicas daquela cultura assim como uma marcantes diferenças 

culturais entre os povos do ocidente e oriente sobretudo no que se refere aos cuidados à 

saúde e práticas saudáveis. A partir desta experiência Leininger reúne elementos para a 

fundamentação e validação de sua teoria.
25-26

 A teoria transcultural de Leininger postula 

conceitos básicos para seu entendimento: 

1. CULTURA — Valores, crenças, normas de comportamento e práticas relativas ao 

estilo de vida, aprendidos, compartilhados e transmitidos por um grupo específico, 

que orientam o pensamento, as decisões e as ações dos elementos pertencentes ao 

grupo. 
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2.  CUIDADO — Fenômeno de assistência, apoio ou facilitação a outro indivíduo ou 

grupo com necessidades antecipadas ou evidentes, com a finalidade de melhorar a 

condição humana ou o estilo de vida. 

3. VALORES CULTURAIS — Forças diretivas que comandam ou dão significado ao 

pensamento, às decisões e às ações de indivíduos de um determinado grupo, que se 

mantém numa mesma cultura por certo período de tempo. 

4. VALOR CULTURAL DO CUIDADO — Modo de agir ou pensar mais desejável 

ou preferido, que é mantido por um período de tempo e que direciona as ações e 

decisões relativas ao cuidado. 

5. DIVERSIDADE CULTURAL DO CUIDADO — Variabilidade do significado dos 

padrões, valores ou símbolos que envolvem o cuidado. 

6. UNIVERSALIDADE CULTURAL DO CUIDADO — Uniformidade cultural do 

significado dos padrões, valores ou símbolos que envolvem o cuidado. 

7. VISÃO DE MUNDO — Modo como os indivíduos percebem seu mundo ou 

universo, e nele inserem sua perspectiva de vida. 

8. ESTRUTURA SOCIAL — Processo dinâmico e natureza interdependente de 

diferentes elementos estruturais ou organizacionais da sociedade, e o modo como 

esses elementos interatuam e funcionam. Incluem os sistemas religioso, familiar, 

político, econômico, educacional, tecnológico e cultural, delimitados pelo contexto 

linguístico e ambiental. 

9. CONTEXTO DE CUIDADO E CURA E SISTEMA DE SAÚDE — A totalidade 

de experiências ou o ambiente no qual o indivíduo se encontra, em situações 

diversas, incluindo os sistemas e organizações nos quais as pessoas procuram 

cuidar e tratar de outras. 

 

 Baseada nestes conceitos a teórica acreditava que os profissionais de enfermagem 

precisariam necessariamente considerar os aspectos culturais da necessidade humana ou 

suas ações poderão ser ineficazes, e trazer consequências desfavoráveis para os 

assistidos.
25,27

 O modelo Sunrise foi um diagrama criado por Leininger para representar 

graficamente os componentes estruturais de sua teoria. 

 Eles apresentam os metaparadigmas da enfermagem: Pessoa (Indivíduos, família, 

grupos comunidades e instituições); Saúde (Cuidados holísticos); Ambiente (Dimensões da 
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estrutura cultural); Enfermagem (Cuidados de enfermagem). Leininger acreditava que o 

cuidado congruente advinha de ações assertivas pautadas em inferências oriundas do 

prévio conhecimento cultural e propunha como ações três formas de atuação: 1. 

Preservação Cultural do Cuidado — Fenômeno culturalmente embasado, de assistir, 

facilitar ou capacitar o indivíduo, que o auxilia a preservar ou manter hábitos favoráveis de 

cuidado e de saúde, 2. Acomodação Cultural do Cuidado — Ato, culturalmente embasado, 

de assistir, facilitar ou capacitar, que revela formas de adaptação, negociação ou 

ajustamento dos hábitos de saúde e de vida dos indivíduos ou clientes. 3. Reestruturação 

Cultural do Cuidado — Modelos reconstruídos ou alterados para auxiliar o cliente a mudar 

os padrões de saúde ou de vida, de forma a tornar significativo ou congruente para ele 

próprio.
27

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo Sunrise.  

Fonte: Leopardi
28

 

 

 O Modelo Sunrise ilustrado acima, é o esquema gráfico que sintetiza os 

componentes mais relevante da Teoria Transcultural. O gráfico é dividido em 4 níveis: 

Nível I, que representa a visão de mundo e sistemas sociais em três perspectivas: 

microperspectiva (indivíduos de uma cultura), perspectiva média (fatores mais complexos 

de uma estrutura específica), macroperspectiva (fenômenos transversais em diversas 

culturas). Nível II: traz informações sobre os indivíduos, família, e expressões 

significativas relacionados com o cuidado de saúde. Nível III: proporciona informações 

sobre s sistemas tradicionais e profissionais, onde a enfermagem  atuando dentro de uma 
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cultura identifica a diversidade e universalidade dos cuidados culturais e implementa seu 

cuidado através da interseção; Nível IV: é o nível onde se busca alcançar o cuidado 

congruente através do processo decisório incluindo a preservação, a acomodação e a 

repadronização do cuidado cultural. 

 O modelo de sistematização da assistência de enfermagem proposto neste estudo, 

propõe a aplicação do processo de enfermagem de forma sistemática com base no cuidado 

cultural proposto pela teórica. A coleta de dados, que corresponde ao primeira etapa do 

processo de enfermagem, busca através dos pressupostos da teoria de Leininger entender o 

contexto social, cultural e familiar que interage e interfere na situação de saúdo do paciente 

diabético.  

Após o desenvolvimento das sentenças diagnósticas e o planejamento de um 

cuidado congruente que corresponde a segunda e terceira fase do PE ,o enfermeiro lança 

mão de ações expressivas e instrumentais de cuidado direto e indireto, correspondendo a 

quarta fase do processo de enfermagem .A quinta fase é a avaliação, através da qual, serão 

gerados indicadores de resultados que nortearão o cuidado de enfermagem. 

 

2.3 INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA O ENSINO DA SAE 

 

 A despeito da evolução do ensino da enfermagem e as muitas mudanças nos 

currículos de ensino, nos dias de hoje ainda existe a predominância do modelo médico-

hospitalar na maioria dos cursos de graduação. E o processo de enfermagem ainda é um 

conteúdo pouco abordado durante a formação, que dentro da perspectiva do 

desenvolvimento de competências técnicas a habilidade analítica desenvolvida a partir 

deste conteúdo é pouco citada por egressos dos cursos de enfermagem.
29

 

 Com a lacuna deixada na formação desses profissionais, se faz necessário 

estratégias de educação continuada e permanente que possam dar conta do manejo da SAE 

pelos profissionais em sues ambientes de trabalho. A falta de conhecimento sobre SAE e 

PE é um dos grandes entraves sua implantação nos serviços de saúde. A Portaria nº 1996, 

de 20 de agosto de 2007 e a Portaria n° 3.194, de 28 de Novembro de 2017, dispõem sobre 

as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, destaca a importância do ensino em serviço através de estratégias contínuas, 
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integradas e intersetoriais para garantir a educação de acordo com as demandas 

levantadas.
30

 

 A Política Nacional de Educação Permanente ressalta que as inovações em saúde 

são indispensáveis e evidenciam na pratica como são estabelecidos os processos 

relacionados às mudanças operadas no setor. A portaria define ainda a inovação como a 

introdução e adoção de novos processos, produtos, práticas, programas ou políticas criadas 

para atender a um problema real e que se destina a trazer benefícios significativos para 

indivíduos, grupos, sociedades ou organizações.
31

 

 Dentre as estratégias de inovação para se garantir o processo de formação contínua 

em serviço estão as metodologias ativas em ensino. Se entende por metodologia ativa a 

concepção de uma educação crítico-reflexiva com base em estímulos no processo ensino-

aprendizagem, resultando em envolvimento e protagonismo por parte do educando na 

busca ativa pelo conhecimento.
32

 Se difere do ensino tradicional por lançar mão de 

tecnologias da informação na educação e trazer a concepção do professor como um 

facilitador do ensino enquanto traz o aluno como protagonista do processo de 

aprendizagem. 

 Um dos desafios para o ensino da SAE em serviço para a equipe de enfermagem é o 

tempo, tendo em vista a demanda de trabalho e o dimensionamento geralmente, menor que 

a necessidade dos serviços, impactam na adesão das estratégias de ensino. Dentre das 

tecnologias educacionais com foco em metodologias ativas, a sala de aula invertida tem 

elementos que podem sanar esta lacuna. A sala de aula invertida é um modelo pedagógico 

no qual os elementos de uma aula convencional são trabalhados à distância, no tempo do 

aluno, antes do momento presencial.
33 

O encontro entre o docente e o aluno, passa a ser 

destinado a discussão de casos, feedbacks, resolução de problemas. Nesta metodologia o 

formato a ser utilizado como material para estudo prévio pode ser em forma de videoaula, 

áudios, cartilhas e manuais. O docente pode também utilizar-se de materiais disponíveis na 

internet, validados por ele.
33-32

 Neste estudo foi utilizado o método as salas de aula 

invertida, tendo como tecnologia educacional para estudo prévio uma cartilha educacional. 

 A sala de aula invertida ou Flipped Classroom é um método ativo de ensino onde o 

aluno estuda os conteúdos antes da aula, através de vídeos curtos, textos, podcast e 

simulações. Neste método o docente aprofunda o aprendizado em sala de aula, a partir de 

estudos de caso, problematizações, com estímulo do desenvolvimento do trabalho em 
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grupo.
34 

Neste contexto, Bishop define Sala de Aula Invertida como uma técnica 

educacional que consiste basicamente em aprendizagem interativas onde  se prioriza, não 

usar o tempo em sala para ministrar aulas expositivas, mas sim estimular a resolução de 

problemas em grupos e consolidar o conteúdo previamente estudado.
35

 

 No método de sala de aula invertida o estudante é o foco do processo ensino-

aprendizagem e com isso desenvolve maior interação o assunto. O método propõe ao 

discente agir de forma ativa para a construção de seu próprio conhecimento tendo o 

docente como mediador desse processo.
36
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2.4 CARTILHA COMO UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL  

 

 As tecnologias educacionais tem por finalidade mediar os processos de educação 

em saúde.
37

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Tecnologia em Saúde é a 

“aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, 

medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um 

problema de saúde e melhorar a qualidade de vida”, já as tecnologias educacionais 

remetem ao emprego de recursos tecnológicos como ferramenta para aprimorar o ensino.
38

 

 O uso de tecnologias educativas, como manuais, folhetos, folders, livretos, álbum 

seriado e cartilhas visam de oferecer informações sobre promoção da saúde, prevenção de 

doenças. De forma geral, os materiais impressos utilizados nas práticas de educação em 

saúde têm a finalidade central de divulgar conteúdos considerados importantes para 

prevenção ou tratamento de enfermidades.
39

 Neste estudo, a cartilha educativa se apresenta 

como um instrumento de facilitador do processo educativo em formato de um livro e que 

traz informações claras e detalhadas sobre determinado assunto servindo posteriormente 

como fonte de conhecimento na forma escrita, estando disponível como um guia de 

leitura.
40

 

 A cartilha é caracterizada como uma tecnologia educacional, com um gênero de 

texto próprio, utilizada como um material que apoia o desenvolvimento de uma 

experiência de aprendizado. Desta forma o desenvolvimento da tecnologia educacional 

pode ser entendido como uma forma facilitadora para o processo educação.
41
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 O estudo de abordagem quantitativa, do tipo metodológico e de intervenção 

desenvolvido em duas fases: a primeira consistiu na elaboração de uma cartilha educativa, 

a segunda fase foi uma intervenção educativa com enfermeiros se utilizando do material da 

cartilha, configurando-se desta forma em um estudo metodológico, associado a um estudo 

quase experimental. 

 Inicialmente, foi elaborada uma cartilha educativa intitulada “A SAE como 

ferramenta da gerência do cuidado a pacientes diabéticos”. Para a realização dessa etapa do 

estudo, foram utilizado um levantamento dos saberes dos enfermeiros sobre a temática a 

partir de um questionário (pré-teste ) e uma revisão de literatura afim de compor a estrutura 

da tecnologia educacional. Segundo Lima,
42

 o estudo metodológico envolve investigações 

dos métodos de obtenção, organização de dados e condução de pesquisas rigorosas, esta 

trata do desenvolvimento, da validação e da avaliação de ferramentas e métodos de 

pesquisas. 

 Os estudos metodológicos visam à investigação de métodos para coleta e 

organização dos dados, tais como: desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas 

e métodos de pesquisa, o que favorece a condução de investigações com rigor acentuado. 

A abordagem quantitativa neste tipo de pesquisa permite analisar do grau de precisão do 

instrumento aplicado na pesquisa.
42

 

 A segunda fase consistiu na intervenção educacional e a avaliação dos efeitos pós 

intervenção. Trata-se, portanto, de um estudo quase experimental, prospectivo, 

comparativo, do tipo antes e depois. Onde se mensurou o conhecimento prévio do grupo 

através de um pré-teste, se implementou uma intervenção educativa e através de um pós 

teste se verificou as mudanças em relação ao pré-teste. Considera-se este estudo, quase 

experimental porque envolve uma intervenção, mas não inclui a randomização. Além 

disso, neste estudo, o sujeito da pesquisa é o seu próprio controle, antes e após a atividade 

educativa.
42-43
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3.2 CENÁRIO 

 

 O estudo foi realizado no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz 

Capriglione - RJ (IEDE). É um centro especializado que tem por finalidade promover o 

conhecimento, o estudo epidemiológico, a prevenção e o tratamento das Doenças 

Endócrinas e Metabólicas, desenvolvendo assistência, ensino e pesquisa nestas áreas. Sua 

história começou em meados da década de 60, quando o Centro de Diabetes do Hospital 

Moncorvo Filho transformou-se no Centro de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, 

posteriormente nomeado Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione 

(IEDE). A mudança aconteceu após a assinatura do Decreto 350 pelo governador do Rio 

de Janeiro, na época, Negrão de Lima. Desde então, o IEDE vem se destacando como um 

centro de excelência no tratamento, ensino e pesquisa de doenças endocrinológicas e 

metabólicas. Suas atividades são nacionalmente reconhecidas. 

 Atualmente, o instituto é gerido pela Fundação Saúde, uma entidade pública, de 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que visa à gestão da saúde 

pública no Estado do Rio de Janeiro. Com a mudança da gestão, que era da Secretaria 

Estadual de Saúde, alguns profissionais estatutários foram transferidos ou pediram 

transferência para outras unidades do Estado, descontinuando assim alguns serviços de 

enfermagem como: ambulatório de pé diabético e consulta de enfermagem. 

 O ambulatório é o carro chefe da instituição com uma produção mensal de 4000 

atendimentos mês. As atividades ambulatoriais se dividem em 4 especialidades, 

endocrinologia pediátrica, endocrinologia adulta, diabetologia e metabologia. A atividade 

fim da instituição é o atendimento dos transtornos endocrinometabólicos, no entanto, 

contam com o apoio de outros profissionais especialistas como: cardiologista, 

oftalmologista, dermatologista, nefrologista, ortopedista, ginecologista e psiquiatra. 

 Na categoria não médicos, possui atendimento ambulatorial de enfermagem, 

fisioterapia, educador físico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e 

psicólogos. Ainda nas áreas de apoio o possui um laboratório, uma farmácia 24 horas e um 

Núcleo de Regulação Interna (NIR). A instituição possui 18 leitos de internação clínica, 8 

de internação cirúrgica, um centro cirúrgico com 2 salas e uma Central de Material e 

Esterilização (CME). 
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 Este estudo compõe um grupo de ações que visam retorno e o aprimoramento de 

serviços descontinuados neste instituto, com a finalidade de ampliar as ações de cuido de 

enfermagem aos usuários desse serviço, minimizando de forma direta e indireta os 

impactos da epidemia, já citada neste estudo, na comunidade. 

 

3.3 PARTICIPANTES 

 

 A equipe de enfermagem está presente em todos em serviços da instituição 

contando com 144 profissionais, sendo 65 de vinculo estatutário e 81 de vinculo misto pela 

fundação saúde. Do número total 24 são enfermeiros, 69 técnicos de enfermagem e 51 

auxiliares de enfermagem. A escala de serviço dos setores ambulatoriais, centro cirúrgico e 

CME é de 30 horas semanais 12/36 de 07h às 19h sem finais de semana, nas internações 

clinica e cirúrgica a escala é 30 horas semanais 24/120 das 07h às 07h , os diaristas 

trabalham em escala de segunda a sexta de 7h às 13h. 

 A distribuição dos profissionais por serviço respeitam a seguinte ordem: 10 

enfermeiros nos setores de internação, 4 nos ambulatórios, 2 no centro cirúrgico e CME, 1 

no núcleo de regulação interna, 1 no serviço de controle de infecções,1 na gerência de 

resíduos, 2 na gerência de enfermagem, 1 na coordenação das internações, 1 na 

coordenação dos ambulatórios e 1 na hotelaria. 

 A população de profissionais que participara da intervenção foi constituída por: 24 

enfermeiros atuantes no cenário de estudo, dos quais 14 atuam diretamente nos cuidados 

aos pacientes nas enfermarias, bloco cirúrgico e ambulatório, 6 atuam na gerência e 

coordenação, 1 na gestão de resíduos, 1 no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

(SCIH), 1 na hotelaria e 1 na educação permanente. 

 Foram incluídos na amostra do estudo enfermeiros que atendiam aos seguintes 

critérios de elegibilidade:  enfermeiros que no momento da coleta de dados não estejam de 

férias ou licença, que exerçam atividades de cuidado direto ao paciente nos setores de 

internação, centro cirúrgico e ambulatórios por utilizarem a ferramenta SAE e o PE como 

instrumento nas atividades diárias de gerência do cuidado ao paciente diabético. 

 Os enfermeiros que se enquadraram nos critérios de inclusão foram recrutados a 

participar do estudo através de convite realizado pessoalmente pelo pesquisador, durante os 

plantões, sendo explicado a cada um os objetivos da pesquisa e solicitado aos que 
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concordaram em participar a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Apêndice 1). 

 Neste contexto, dos 14 enfermeiros foram elegíveis a participar do estudo, 01 foi 

excluído por estar afastado por licença médica no período de coleta de dados e a amostra 

final do estudo foi constituída por 13 enfermeiros assistenciais. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 A coleta de dados foi realizada no período de julho e agosto de 2019, após 

autorização da direção da instituição e posterior aprovação do protocolo de pesquisa pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz 

Capriglione - IEDE, a fim de cumprir o que preceitua a Resolução n° 466, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Saúde em 12 de dezembro de 2012, respeitando a conduta ética para 

pesquisa, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com os quatro 

referenciais da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Assim, o 

presente estudo foi aprovado sob nº: 3.608.923. (Anexo 1) 

 O pesquisador tem o compromisso com o tratamento ético dos dados, sigilo e 

confidencialidade em relação ao que foi exposto. Compromete-se em cumprir o pedido de 

interrupção da pesquisa em qualquer momento, sem gravames ao participante e 

preservando seu anonimato. Os participantes foram convidados a participar do estudo por 

demanda espontânea. Foi realizado um contato inicial com o Enfermeiro e o convite para 

tomar parte do estudo. 

 Os participantes receberam o Termo de Consentimento, Livre e Esclarecido – 

TCLE (Apêndice 1), no qual consta todas as informações a respeito da participação do 

sujeito na pesquisa, que será efetivada após a assinatura do mesmo e posteriormente uma 

cópia deste instrumento preenchido e assinado foi entregue a cada participante do estudo. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi operacionaliza em quatro etapas representadas na figura 2, a 

saber: 1ª Etapa – Avaliação diagnóstica do nível de conhecimento dos enfermeiros, através 

de aplicação de questionário pré-teste com questões referentes ao conceito de SAE e PE, 
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sua aplicação na prática como ferramenta e instrumento da gerência do cuidado a pacientes 

diabéticos, bem como os aspectos dificultadores para implementação na instituição; 2ª 

Etapa – Elaboração dos produtos da pesquisa – planejamento e elaboração do conteúdo 

programático da intervenção educativa do tipo curso de capacitação e, desenvolvimento de 

tecnologia educativa do tipo cartilha utilizada como instrumento instrucional no curso; 3ª 

Etapa – Realização da intervenção educativa; e, 4ª Etapa – Avaliação do impacto da 

intervenção educativa no nível de conhecimento dos enfermeiros, através de aplicação de 

questionário pós-teste com as mesmas questões do pré-teste com o acréscimo de uma 

questão relacionada a importância da intervenção aplicada para sua prática profissional. 

 

 

Figura 2 - Etapas de operacionalização do estudo. Rio de Janeiro, 2019. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.5.1  1ª Etapa: Avaliação diagnóstica 

 

 Para coleta de dados dessa etapa os 13 enfermeiros participantes do estudo foram 

convidados a participar de um momento único com o pesquisador em uma sala, no período 

da tarde no mês de julho de 2019. Para o levantamento dos saberes dos enfermeiros sobre a 

aplicação da sistematização assistência de enfermagem e do processo de enfermagem 

como ferramenta e instrumento da gerência do cuidado foi utilizado um questionário 

aplicado como pré-teste. 

1ª Etapa - Avaliação Diagnóstica - aplicação 
pré - teste 

2ª Etapa - Elaboração de Tecnologias 
Educativas - Curso de Capacitação e 
Cartilha 

3ª Etapa - Intervenção Educativa - 
desenvolvimento do curso de capacitação 

4ª Etapa - Avaliação do Impacto da 
Intervenção Educativa - aplicação do pós-
teste 
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 O questionário é composto de duas partes, a primeira parte do instrumento 

constituída de 04 questões referentes ao perfil demográfico e profissional, sexo, idade, 

tempo de atuação como enfermeiro e setor de atuação. A segunda para é constituída de 08 

questões abertas e fechadas referentes ao conceito de SAE e PE, sua aplicação na prática 

como ferramenta e instrumento da gerência do cuidado a pacientes diabéticos, bem como 

os aspectos dificultadores para implementação na instituição (Apêndice 2). 

 

3.5.2  2ª Etapa: Elaboração dos produtos da pesquisa – Tecnologias Educacionais  

 

 Para operacionalização da intervenção educativa foi elaborada uma tecnologia 

cujos conteúdos foram construídos a partir de uma revisão de escopo para mapeamento de 

evidências científicas acerca da SAE, processo de enfermagem e sistema de linguagem 

padronizada CIPE®. Os achados da revisão foram separados em três categorias sendo: 

SAE como ferramenta da gerência do cuidado, Processo de enfermagem como instrumento 

metodológico e CIPE® como linguagem padronizada. Buscou-se identificar nos estudos 

que elementos da SAE se comunicam com a gerência do cuidado, e como se dá a 

operacionalização do processo de enfermagem através da CIPE®. 

 A partir dos problemas detectados na avaliação diagnóstica realizada na primeira 

etapa, foram construídas as temáticas que seriam incorporadas ao curso de capacitação, 

visando atender da melhor maneira as necessidades dos enfermeiros. O quadro 1, que se 

segue, mostra o planejamento da intervenção educativa e suas principais abordagens e 

metodologias utilizadas. 

Quadro 1 - Plano de aula 

Curso: SAE e Processo de enfermagem para 
enfermeiros 

Prof.: Rogério Menezes 

Carga Horária: 4 horas Local: Ambulatório de Diabetes IEDE 

 

Data: 01/07/2019 e 02/07/2019  

 

Horário: 8h às 13h  

Objetivos geral: 

Desenvolver as habilidades de práticas na formação permanente e continuada de enfermagem. 

Objetivos específicos: 

1-Refletir acerca dos aspectos teóricos e práticos da Sistematização da assistência de enfermagem como 

ferramenta de Gerência do cuidado. 

2- Desenvolver competência para o manejo do processo de enfermagem no atendimento a pacientes diabéticos 
3- Desenvolver competências no manejo da classificação internacional para a prática de enfermagem (CIPE) 

Ementa 
Concepções e práticas. Aspectos teóricos da SAE, processo de enfermagem e CIPE® e desenvolvimento dos 

profissionais da saúde. Formação permanente dos profissionais da enfermagem no tocante. 

continua 
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conclusão 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

01/07/2019 

8:00 Apresentação do Plano de ensino. Concepções teóricos e práticas.  

9:00 Simulação clínica (Briefing ,intervenção com representação teatral) 

11:20 Debriefing 

02/07/2019 

8:00 Apresentação do Plano de ensino. Concepções teóricos e práticas.  

9:00 Simulação clínica (Briefing ,intervenção com representação teatral) 

11:20 Debriefing 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula dialogada, reflexiva, crítica e construtiva, com foco em metodologias ativas sempre partindo do 

conhecimento prévio do aluno. Utilização de teatro e encenações, fórum de discussões em sala de aula 

e ambiente virtual na forma sala de aula invertida. Leitura prévia artigos científicos e da cartilha 

educacional  como atividade prévia ao curso.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Ainda nesta etapa foi elaborado o segundo produto deste estudo que foi a 

tecnologia educacional do tipo cartilha utilizada como instrumento da atividade de 

intervenção educativa. A construção da cartilha seguiu as seguintes etapas: Revisão de 

escopo; Elaboração dos textos e diálogos; Confecção das ilustrações e Diagramação. 

 No processo de construção da tecnologia educativa utilizada neste estudo, foi 

realizado levantamento das produções científicas que versassem sobre sistematização da 

assistência de enfermagem, os principais componentes do processo de enfermagem e a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem através da busca em bases de 

dados. O estudo foi delineado como uma revisão de escopo. O estudo de escopo (scoping 

review) tem por objetivos mapear os principais conceitos que apoiam determinada área de 

conhecimento, a fim de sumarizar e divulgar os dados da investigação e identificar as 

lacunas de pesquisas existentes. 

 A elaboração da questão de pesquisa foi fundamentada na estratégia PICO, na qual 

“P” refere-se à população do estudo (Pacientes Diabéticos); “I” à intervenção estudada 

(Processo de Enfermagem e Consulta de enfermagem); “C” à comparação com outra 

intervenção (não foi objetivo deste estudo) e o “O” refere-se ao desfecho de interesse 

(Diagnósticos de Enfermagem e Terminologia Padronizada em Enfermagem). Assim 

sendo, a pergunta norteadora para a condução da presente revisão integrativa foi: “Quais 

são os diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem mais comuns entre pacientes 

diabéticos internados ou submetidos a consulta de enfermagem ambulatorial ? ”. 

 Como critério de inclusão optou-se por: artigos originais em inglês, espanhol ou 

português; que tiveram como sujeitos de estudo pacientes diabéticos hospitalizados ou em 
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atendimento ambulatorial; e que descrevessem em seus resultados os diagnósticos, 

resultados ou intervenções de enfermagem identificadas nesta população. A busca foi 

realizada, em maio de 2019, em quatro bases de dados eletrônicas, MEDLINE via 

PUBMED, LILACS, SCOPUS e CINAHL, por meio da associação de termos descritores e 

palavras livres (busca booleana) correspondentes aos blocos conceituais da população e da 

intervenção. 

 A partir dos resultados da revisão foram elaborados os textos e diálogos da cartilha, 

buscando uma linguagem clara e sucinta, apesar do público alvo ser formado por 

enfermeiros de nível superior, optou-se por uma linguagem técnica porém menos densa. O 

vocabulário utilizado em materiais impressos deve ser coerente com a mensagem que se 

pretende transmitir e com o público alvo a que se destina. Espera-se que sua leitura seja 

fácil, convidativa e compreensível.
39

 

 A fim de garantir a legibilidade e a compreensão do texto foram observados fatores 

como: emprego de palavras curtas, conhecidas e de formação simples; repetição de 

palavras importantes; articulação de frases; uso de voz ativa; apresentação de conceitos e 

ações em ordem lógica.
40

 Após o levantamento geral dos conteúdos pertinentes, optou-se 

por criar diálogos através de personagens para conferir um caráter lúdico ao material. Os 

diálogos foram divididos dentro das três categorias: SAE como ferramenta da gerência do 

cuidado; processo de enfermagem como instrumento metodológico e CIPE como 

linguagem padronizada. 

 Após a elaboração dos textos, a foi realizado, com o auxilio de um aplicativo as 

ilustrações contidas ao longo da cartilha, para este fim se propôs utilizar personagens que 

representariam os próprios instrutores da ação educativa posterior a leitura da cartilha no 

modelo sala de aula invertida. É importante ressaltar a necessidade da legibilidade da 

ilustração para a e compreensão de um texto. Sua função é atrair o leitor, despertar e 

manter seu interesse pela leitura, complementar e reforçar a informação. No intuito de 

tornar a cartilha mais atrativa e mais próxima ao público-alvo.
39 

 Para a escolha dos personagens que compuseram as ilustrações contidas no 

material, foram selecionados os avatares criados no aplicativo Dollify, representando os 

próprios autores da cartilha. O conteúdo do material foi estruturado em três seções, a saber: 

processo de enfermagem como instrumento metodológico, SAE como ferramenta da 

gerência do Cuidado e CIPE® como sistema de linguagem. (Figuras 3 e 4) 
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Figura 3 - Exemplo 1 do conteúdo da cartilha 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 

Figura 4 - Exemplo 2 do conteúdo da cartilha 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 A diagramação foi a última etapa da elaboração da cartilha, a qual correspondeu à 

organização e formatação do material, sendo utilizado o programa Microsoft Publisher para 

esta fase. Buscou-se sinalizar adequadamente os domínios da cartilha, usando recursos 

como negritos, cor, e marcadores para facilitar a ação desejada e a lembrança.
39

 As ideias 

foram organizadas em formato de diálogos e teve-se o cuidado de usar as cores com 

sensibilidade e cautela para não deixar a cartilha visualmente poluída.  

 

  



39 
 

3.5.3  3ª Etapa: Desenvolvimento da Intervenção Educativa – Curso de Capacitação 

 

 Na primeira quinzena de julho de 2019 a intervenção educativa baseada no modelo 

flipped classroom (sala de aula invertida) teve início através de um pré-teste. Este foi 

constituído por um questionário semiestruturado entregue aos enfermeiros por via 

eletrônica. Os profissionais foram convidados durante seu plantão a participara desta etapa. 

Um enfermeiro colaborador da pesquisa aplicara o questionário através de um formulário 

eletrônico do Google (google Forms) após a assinatura do TCLE, este encontro aconteceu 

em um sala reservada,  previamente preparada para esta finalidade. 

 Após todos os enfermeiros passarem por este pré-teste, receberam a cartilha 

formulada neste estudo contemplando questões acerca da SAE com elemento da gerência 

do cuidado, Processo de enfermagem como instrumento metodológico e CIPE® como 

sistema de linguagem. Os enfermeiros passaram uma semana com a cartilha, onde tiveram 

a oportunidade de realizar o estudo do conteúdo da mesma no cada um em seu ritmo, assim 

como prevê a metodologia  flipped classroom.
33

 

 Após uma semana, os enfermeiros foram divididos em dois grupos um no dia 15 e 

outro 16/10/2019 para a parte presencial da intervenção. Este encontro foi dividido em três 

etapas: 

1 – Brienfing  – um conjunto de informações fundamentais para o planejamento e execução 

da tarefa que viria posteriormente. Foram informados que estariam em uma situação de 

simulação clínica, onde deveriam usar os conceitos da SAE como gerencia do cuidado que 

deveria ser prestado, operacionalizando as ações através do processo de enfermagem, 

formulando sentenças diagnósticas, resultados e ações baseadas e documentadas na 

Taxonomia CIPE®; 

2 – Simulação clínica – um cenário simulado pode ser entendido como o relato de uma 

situação clínica que possibilita o desenvolvimento de objetivos específicos de 

aprendizagem, com obrigatória  participação e interação do participante na estratégia 

didática. Para o planejamento dos cenários simulados, pode-se optar pelo uso de 

simuladores de baixa, média ou alta fidelidade, pacientes simulados, pacientes em 

ambientes virtuais realistas e "role-playing".
44
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 Na intervenção deste estudo utilizamos a técnica de "role-playing" com um ator 

treinado previamente para a simulação de um paciente Diabético com complicações 

crônicas agudizadas com manifestações clínicas e laboratoriais. 

 Os enfermeiros em grupo tiveram a oportunidade operacionalizar o processo de 

enfermagem em cinco fases. Para coleta de dados utilizara o modelo sol nascente para 

obter informações relacionadas aos fatores culturais que influenciavam as necessidades de 

saúde. Esta fase teve por objetivo trazer um olhar menos biomédico no processo de 

enfermagem, a fim de otimizar a tomada de decisões centrada no paciente e não nas 

complicações que apresentava. 

 Após a coleta de dados formularam sentenças diagnósticas ,resultados esperados e 

ações de enfermagem com base na CIPE®. Após isso, simulamos um retorno do paciente 

com mudanças no quadro clínico e laboratorial a fim de verificar a documentação da quinta 

fase do processo de enfermagem que é a avaliação. 

3 – Debriefing – esta fase consiste em revisar e refletir o pós-ação, avaliando 

minuciosamente o que aconteceu.
44

 Os enfermeiros foram conduzidos ao auditório onde 

por intermédio do recurso audiovisual “Datashow” revemos o caso, as decisões tomadas e 

os desfechos esperados. O curso presencial teve a duração de 2 horas em cada um dos dias 

e contou com a participação de 6 enfermeiros no primeiro dia e 7 enfermeiros no segundo 

dia.  

 

3.5.4  4ª Etapa: Avaliação do Impacto da Intervenção Educativa 

 

 O pós-teste foi passado da mesma maneira que o pré-teste uma semana após a 

intervenção presencial. Os enfermeiros em seus respectivos plantões foram convidados por 

um colaborador do estudo para responder um formulário semiestruturado, via Google 

Forms, em um local previamente preparado para este fim. Acrescentamos uma questão a 

mais no pós-teste visando avaliar junto aos enfermeiros o impacto da intervenção 

educativa. A questão consistiu em uma pergunta fechada do tipo sim ou não, a saber: 

– Acredita que a intervenção educativa aplicada nesta pesquisa melhorou sua compreensão 

sobre SAE/Processo de enfermagem e sistema de linguagem padronizada? 
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3.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Para fins de compreensão, a variável dependente é definida como a variável que 

está sendo prevista ou explicada, ou seja, o efeito presumido ou esperado pelo conjunto de 

variáveis independentes. A variável independente ou preditora são as variáveis que afetam 

a variável dependente, ou seja, são consideradas como causais. 

 Assim, para efeitos deste estudo estabeleceu‑se como variável dependente, ou seja, 

variável de resultado a mudança nos saberes dos enfermeiros sobre a aplicação da SAE e 

do PE como ferramenta e instrumento da gerência do cuidado, aferida através da alteração 

das respostas do questionário após a realização da intervenção educativa, que por sua vez 

foi configurada como variável independente. 

 Os dados coletados foram tratados utilizando o software IBM SPSS Statistics® 21. 

Para análise dos dados resultantes da aplicação do questionário pré-teste e pós-teste, as 

respostas foram organizadas em uma base de dados, no Microsoft Excel® versão 2013, e 

estes, importados para o software IBM SPSS Statistics® 21. 

 Para a caracterização da amostra, as variáveis foram descritas por média, frequência 

absoluta e relativa (%). As variáveis foram testadas por meio dos testes de Kolgomorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk para verificar se os dados possuíam distribuição normal. Na 

análise do efeito da intervenção foram utilizados os testes de McNemar e Correlação de 

Spearman. Para testagem das hipóteses de estudo optou-se pela adoção do teste do Qui-

quadrado. Considerou-se p-valor < 0,05 para significância estatística. O nível de 

significância (α) adotado para todos os testes foi de 5% e Intervalo de Confiança de 95% 

(IC=95%). 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1  RESULTADO DA REVISÃO DE ESCOPO  

 

 Foram recuperados 476 registros, que foram importados para um gerenciador de 

referências para gestão da informação. Foram extraídas 69 duplicatas, restando 431 

referências para seleção de acordo com título e resumo. Após revisão dos títulos e resumos, 

386 estudos foram excluídos remanescendo 45 artigos, destes 34 não respondiam aos 

questionamentos da pesquisa, restando 11 publicações para compor o portfólio da revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5 – Representação do fluxo das análises. Rio de Janeiro, 2019. 
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Os 11 estudos inclusos nesta revisão foram publicados e/ou disponibilizados no 

período de 2007 a 2017. Dentre eles, todos eram artigos científicos sendo 9 publicados em 

revistas nacionais e revistas 2 em internacionais. Os estudos sobre a temática abrangeram 

10 estudos de abordagem quantitativa e 1 qualitativa, e com objetos de estudo semelhantes 

sobre o atendimento ao paciente diabético e o uso do processo de enfermagem. No tocante 

ao delineamento foram 9 estudos descritivos, 1 relato de experiência e 1 estudo 

metodológico. 

 Para organizar as informações extraídas dos estudos foi elaborado Quadro 2, para 

apresentar as seguintes características dos estudos: título do artigo, Autores, ano de 

publicação, objetivo, principais resultados e delineamento. 

 

Quadro 2 – Síntese dos estudos selecionados para compor a amostra da revisão de escopo. 

Rio de Janeiro, 2019. 

Título Autor(es) Ano Objetivo Resultado Delineamento 

E1-Diagnósticos de 

enfermagem em 

pacientes diabéticos 
em uso de insulina 

diagnósticos de 

enfermagem em 

pacientes diabéticos 
em uso de insulina 

Tânia Alves Canata 

Becker, Carla 

Regina de Souza 
Teixeira, 

Maria Lúcia Zanetti 2008 

Identificar os diagnósticos 

de enfermagem de pacientes 

diabéticos em uso de 
insulina à luz da Teoria do 

Autocuidado de 

Enfermagem de Orem e da 

Taxonomia II da NANDA 

Identificou-se seis diagnósticos 

com freqüência superior a 50%: 

integridade da pele prejudicada 
(100%), risco para infecção 

(100%), comportamento de busca 

de saúde (57,2%), padrão do sono 

perturbado (57,2%), dor crônica 
(57,2%) e risco para disfunção 

neurovascular periférica (57,2%). 

Descritiva 

exploratória 

E2-Eficácia dos 

planos padronizados 

de assistência de 

enfermagem nos 
resultados de saúde 

em pacientes com 

diabetes mellitus 

tipo 2: um estudo 
prospectivo de dois 

anos 

 

Juan Cárdenas-

Valladolid, 

Miguel A. Salinero-

Fort, 
Paloma Gómez-

Campelo, 

Carmen de Burgos-

Lunar, 
Juan C. Abánades 

Herranz, 

Rosa Arnal-Selfa, 

Ana López- Andrés 
 

2012 

Avaliar a eficácia da 

implementação do SNCP, 

com base na Associação 

Americana de Diagnóstico 
de Enfermagem (NANDA) 

e na Classificação de 

Intervenções de 

Enfermagem (NIC), na 
melhoria do controle 

metabólico, do peso e da 

pressão arterial do Diabetes 

Mellitus Tipo 2 

Os resultados indicaram uma 

redução de todos os parâmetros, 

exceto HbA1c, mas uma redução 

estatisticamente significativa foi 
observada apenas com os 

resultados da pressão arterial 

diastólica. No entanto, a redução 

ajustada da pressão arterial 
diastólica é de pouca relevância 

clínica. Maiores diferenças nos 

valores de controle para pressão 

arterial diastólica, HbA1c, LDL-
colesterol e Índice de Massa 

Corporal foram encontradas no 

grupo SNCP, mas atingiram 

apenas significância estatística 
para HbA1c 

Estudo   

descritivo 

E3-Construção do 
protocolo de 

atendimento em 

enfermagem para 

usuários portadores 
de diabetes na 

atenção básica 

Eva Porto Bezerra, 
Lidiane Lima de 

Andrade, 

Renata Valeria 

Nobrega, 
Silmery da Silva 

Brito, 

Marta Miriam Lopes 
Costa 

2012 

Relatar a experiência da 
elaboração de uma das fases 

da construção do protocolo 

de atendimento em 

enfermagem para pacientes 
diabéticos atendidos pela 

Estratégia Saúde da Família. 

Como resultados obtiveram-se a 
construção de um fluxograma que 

direciona o rastreamento de risco 

para diabetes na atenção básica, 

bem como uma proposta de 
diagnósticos de enfermagem 

construídos a partir da CIPE® 

Versão 2.0 

 

relato de 
experiência 

continua 
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continuação 

Título Autor(es) Ano Objetivo Resultado Delineamento 

E4-Fatores 
relacionados ao 

diagnóstico de 

enfermagem 

autocontrole ineficaz 
da saúde entre 

diabéticos 

Roberto Wagner 
Júnior Freire de 

Freitas, 

Márcio Flávio 

Moura de Araújo, 
Niciane Bandeira 

Pessoa Marinho, 

Marta Maria Coelho 

Damasceno, 
Joselany Áfio 

Caetano, 

Marli Teresinha 

Gimeniz Galvão 

 

2011 

Investigar os fatores 
relacionados ao diagnóstico 

de enfermagem autocontrole 

ineficaz da saúde em 

usuários, de serviço de 
atenção básica à saúde, com 

Diabetes mellitus tipo 2, 

tratados com antidiabéticos 

orais (AO), segundo o sexo. 

Os homens tinham um sentimento 
de impotência maior (30,4%) que 

as mulheres (18,4%) acerca da 

tomada dos AO (p=0,034). As 

mulheres conseguiram perceber 
melhor os benefícios da tomada 

correta dos AO no controle do 

Diabetes (p=0,002) 

Estudo   

descritivo 

E5-Diagnósticos, 

resultados e 

intervenções de 

enfermagem ao 

idoso diabético: 

estudo de caso 

Luciana Gomes 

Furtado Nogueira, 

Ana Cláudia Torres 

de Medeiros, 

Greicy Kelly 

Gouveia Dias 
Bittencourt, 

Maria Miriam Lima 

da Nóbrega 

 

2016 

identificar diagnósticos, 

resultados e intervenções de 

enfermagem a um idoso 

portador de diabetes 

mellitus utilizando a 

Classificação Internacional 
para a Prática da 

Enfermagem (CIPE® ) 

foram priorizados nove 

diagnósticos: dispneia aos 

mínimos esforços; volume de 

líquidos excessivo (edema); 

déficit de autocuidado parcial para 

alimentar-se; déficit de 
autocuidado total para banho, 

vestir-se, higiene; ferida diabética 

no membro inferior esquerdo; 

integridade da pele prejudicada no 
abdome; dor intensa em membros 

inferiores; falta de adesão ao 

regime terapêutico e falta de 

conhecimento sobre a doença 

Estudo   

descritivo 

E6-Perfil de 

diagnósticos de 
enfermagem em 

pessoas com 

diabetes segundo 

modelo conceitual 
de Orem 

Carla Regina de 

Souza Teixeira; 
Maria Lúcia Zanetti; 

Marta Cristiane 

Alves Pereira 
 

2009 

Identificar os diagnósticos 

de enfermagem em pessoas 
com diabetes mellitus, 

segundo o modelo 

conceitual de Orem 

Dos 37 diagnósticos de 

enfermagem, três apresentaram 
freqüência superior a 50%: 

controle ineficaz do regime 

terapêutico (67%), conhecimento 

deficiente (51%) e integridade da 
pele prejudicada (51%). Dezoito 

diagnósticos de enfermagem 

estavam relacionados aos 

requisitos para o autocuidado 
universal, preconizado por Orem  

 

Estudo   
descritivo 

E7-Diagnósticos de 
enfermería 

identificados en 

personas con 

diabetes tipo 2 a 
través de 

abordaje basado en 

el modelo de Orem 

 

Alyne Coelho 
Moreira Milhomem, 

Fabiane Fassini 

Mantelli, 

Graziela Aparecida 
Valente Lima, 

Maria Márcia 

Bachion, 

Denize Bouttelet 
Munari 

 
 

2008 

descrever    alguns 
fatores condicionantes 

básicos do autocuidado e 

analisar   os   diagnósticos   

de   enfermagem   da 
North  American  Nursing  

Diagnosis  Association 

identificados  em  pessoas  

com  diabetes  tipo  2 
 

Os diagnósticos de enfermagem 
identificados  em   todos   os   

participantes   foram:   controle    

ineficaz do regime  terapêutico;  

comportamento  de busca de 
saúde; risco para perfusão tissular 

cardíaca, renal, periférica e/ou 

cerebral ineficaz; percepção     

sensorial     perturbada   (visual),     
conhecimento   deficiente   sobre   

alimentação, cuidado  com  as  

extremidades,  complicações  da   

doença    e    prática    de    
exercícios    físicos; disposição    

para    conhecimento    aumentado    

acerca do  diabetes  mellitus  tipo  

2  e  do  regime  terapêutico;  
risco  de  infecção;  risco  de  

lesão  micro  e  macrovascular;  

risco  para  quedas  e  risco de 

integridade da pele prejudicada. 

 

Estudo   

descritivo 

continua 
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conclusão 

Título Autor(es) Ano Objetivo Resultado Delineamento 

  

 

 Outros dezesseis diagnósticos 
foram identificados, com uma  

frequência  menor.  Este  perfil  

denota  a  necessidade   de   

estabelecer   um   sistema   de   
enfermagem      de      apoio      e      

orientação      sistematizado e 

efetivo, de modo a aumentar a  

agência de autocuidado dos 
participantes. 

 

E8-Diagnósticos de 
enfermagem dos 

prontuários de 

pacientes diabéticos: 

um estudo descritivo 

Lillian Helena Alves 
da Silva; 

Elenice Valentim 

Carmona; 

Ana Raquel 

Medeiros Beck; 

Maria Helena Melo 

Lima; 

Eliana Pereira de 
Araújo 

 

2013 

 identificar os diagnósticos 
de enfermagem em 

taxonomia II da North 

American Nursing 

Diagnoses Association 

International utilizando 

registros de enfermagem 

associados ao tratamento 

diabético ambulatorial. 

Dos oito diagnósticos, três dos 
seguintes apareceram em mais de 

50% das amostras: Manutenção 

ineficaz da saúde; Nutrição 

desequilibrada - mais do que as 

necessidades do corpo; Estilo de 

vida sedentário.  

Estudo 

descritivo e 
retrospectivo 

E9-Aplicação da 
teoria do déficit de 

autocuidado de 

Orem e linguagens 

padronizadas de 
enfermagem em um 

estudo de caso de 

uma mulher com 

diabetes 

Coleen P. Kumar 

2007 

ilustrar o processo da 
prática de enfermagem 

baseada na teoria, 

apresentando um estudo de 

caso da avaliação de um 
especialista em enfermagem 

clínica e atendimento de 

uma mulher com diabetes 

tipo 

Os cuidados de enfermagem 
baseados na teoria e a linguagem 

padronizada de enfermagem 

aumentaram a capacidade do 

cliente de autogerenciar a doença 
crônica: diabetes. 

Estudo   

descritivo 

E10-construção e 

validação de 
diagnósticos de 

enfermagem para 

pessoas com 

diabetes na atenção 
especializada 

Luciana Gomes 

Furtado Nogueira, 
Maria Miriam Lima 

da Nóbrega 

2015 

Construir enunciados de 

diagnósticos de enfermagem 
relacionados à prática de 

enfermagem para 

indivíduos com diabetes em 

Cuidados Especializados, 
com base no Banco de 

Dados de Enfermagem 

 

Foi indicada uma lista de 115 

declarações de diagnóstico, 
incluindo positivas, negativas 

edeclarações de melhoria; 59 

diagnósticos de enfermagem 

presentes e 56 diagnósticos de 
enfermagem ausente da CIPE® 

versão 2011. foram validados 66 

diagnósticos com IVC ≥ 0,50, 

sendo categorizados com base nas 
necessidades humanas. 

Conclusão: Observou-se que o 

uso da CIPE® 2011 favoreceu as 

especificações dos conceitos de 
prática profissional em 

cuidados com indivíduos com 

diabetes. 

Estudo 

metodológico 

E11-Perfil dos 

diagnósticos de 

enfermagem em 
pessoas 

com hipertensão e 

diabetes 

Fabiana de Castro 

Sampaio, 

Patrícia Peres de 
Oliveira, 

Luciana Regina 

Ferreira da Mata, 

Juliano Teixeira 
Moraes, 

Deborah Franscielle 

da Fonseca, 
Vanete Aparecida 

de Sousa Vieira 

2017 

Identificar o perfil dos 

diagnósticos de enfermagem 

em pessoas com hipertensão 
e diabetes no ensino 

primário 

cuidados de saúde 

A idade média dos usuários 62,1 

anos e o sexo feminino 

predominou (66,9%). Foram 
identificados 26 

diagnósticos,média de 16 por 

cliente (desvio padrão = 3,9).Os 

diagnósticos focados no problema 
mais frequentes foram:Gestão de 

Saúde Ineficaz (98,9%), Ineficaz 

Perfusão de Tecido Periférico 
(78,3%), Sedentário estilo de vida 

(74,3%), obesidade (54,3%) e 

insônia (51,4%). 

Estudo   
descritivo 

Fonte: Próprio autor  
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 Para demonstrar os resultados referentes aos principais diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem encontrados nos artigos analisados foi elaborado uma tabela 

contendo os achados e os respectivos estudos onde se apresentavam (quadro 3). 

 

Quadro 3 – Síntese do conhecimento evidenciado nos artigos analisados na revisão de 

escopo. Rio de Janeiro, 2019. 

Diagnósticos de Enfermagem 

NANDA 

Déficit de auto cuidado
E1 E6 E8 E8

,padrão de sexualidade ineficaz 
E1 E6

,déficit no auto cuidado para 

banho e higiene 
E1 E6

,risco para não comprometimento 
E6

,controle ineficaz do regime terapêutico 
E1 

E2  E6 E7 E9
,disposição para o controle aumentado do regime terapêutico 

E1
,controle familiar ineficaz 

do regime terapêutico 
E1 E2 E7

,manutenção do lar prejudicado 
E1 E6

,integridade da pele prejudicada  
E1 

E2 E6 E7
,risco para infecção 

E1 E6 E7,
padrão de sono perturbado 

E1 E6
 , ,risco de disfunção neurovascular 

periférica 
E1 E6,

 eliminação urinária prejudicada 
E1 E6

,estilo de vida sedentária 
E1 E2 E6 E7 E8 E11

 ,dor 

aguda 
E1

 E6, mobilidade  física prejudicada  
E1 E6

,dor crônica  
E1 E6 E7

,nutrição desequilibrada mais 

que as necessidades corporais 
E1 E2 E6 E8 E9

 ,  nutrição desequilibrada menos que as necessidades 

corporais 
E2

 , risco para nutrição desequilibrada mais que as necessidades corporais 
E2 E6 E7

  ,fadiga  
E1 E6 E11

,baixa estima crônica 
E1 E2 E6

,conhecimento deficiente 
E1

 
E6

,enfrentamento familiar 

comprometido  
E1 E6 E7

, medo  
E1

, adaptação prejudicada  
E1

 
E6

,processo de pensamentos perturbados 
E1 E6

,  enfrentamento ineficaz 
E2

, não conformidade E2,  prontidão para o autocuidado 
E2 E7

,   

prontidão para nutrição adequada 
E2

,   comportamento de busca de saúde  
E2 E6 E7

 ,  Déficit de 

conhecimento 
E4 E7 E9

, défice de apoio social 
E4

, autocontrole ineficaz da Saúde 
E4

 ,conhecimento 

deficiente 
E6 E11

,Padrão de sono perturbado 
E6

,Disfunção sexual  
E6 E7

,medo 
E6

,  déficit de 

autocuidado para vestir-se 
E6

, distúrbio da autoimagem 
E6

, incontinência urinária 
E6

, risco de 

desequilíbrio do volume de líquidos 
E6 E7

, risco de solidão E6, intolerância a atividade 
E6 E7

, Risco 

para perfusão tissular cardíaca, renal, periférica e/ou cerebral  ineficaz 
E7

, Déficit no autocuidado 

com as unhas 
E7

, Percepção sensorial perturbada 
E7

, Disposição para conhecimento aumentado 

acerca do diabetes mellitus 
E7

 risco de queda 
E7 E11

, 

CIPE® 

Atitude comprometida para status nutricional E3, atitude conflitante sobre o cuidado E3 ,atitude 

conflitante sobre regime dietético 
E3 E5

, atitude conflitante sobre regime terapêutico 
E3

, auto 

alimentação comprometida 
E3

 ,alta eficácia baixa ,auto estima baixa 
E3

, caminhar comprometido 
E3

, 

comunicação comprometida 
E3

 ,conflito de decisão 
E3

, défice de abastecimento de medicamento 
E3 

,déficit de conhecimento do processo de mudança de comportamento 
E3 

,déficit de conhecimento 

sobre exercício  
E3

, déficit no autocuidado 
E3 E5

, efeitos adversos a medicação 
E3

 ,excesso de 

ingestão de alimentos E3, fadiga E3 ,falta de abastecimento de alimentos E3 ,falta de apoio familiar 

E3 ,falta de apoio social E3 ,falta de conhecimento da doença  E3, falta de conhecimento da 

medicação E3, falta de conhecimento do regime dirtético E3, falta de conhecimento do regime 

medicamentoso E3, falta de conhecimento de serviço comunitário E3,  Falta de habilidade para 

gerenciar o regime de exercício E3, falta de habilidade para gerenciar o regime de dietético E3, 

falta de habilidade para reiniciar o regime E3, falta de resposta E3, habilidade da família para 

gerenciar o regime E3, hipoglicemia, hiperglicemia E3, ingestão nutricional comprometida E3, 

intolerância a atividade E3, isolamento social E3, não aderência a medicação E3, não aderência ao 

exercício E3, não aderência regime E3, peso comprometido E3, risco para integridade da pele E3, 

risco para resposta a medicação E3, sobrepeso E3, socialização comprometida E3, status 

nutricional comprometido E3, uso de álcool E3 E10, uso de tabaco E3 E10 ,Dispneia aos mínimos 

E5, volume de líquido excessivo E5, déficit de autocuidado para alimentar-se E5, déficit de 

autocuidado para banho vestir-se e higiene E5, ferida diabética no membro inferior E5, integridade 

continua 
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conclusão 

CIPE® 

da pele prejudicada E5, dor intensa nos membros inferiores E5 E10, falta de adesão ao regime 

terapêutico E5, falta de conhecimento sobre a doença E5. Visão normal E10, Visão prejudicada 

E10, Audição normal E10, Audição prejudicada E10, Sensibilidade diminuída E10, Sensibilidade 

preservada E10, Dor de cabeça E10, Dor epigástrica E10, Dor muscular e Dor musculoesquelética 

E10 . 

RESULTADOS DE ENFERMAGEM 

NOC 

Não foi evidenciado nos resultados da revisão 

CIPE® 

Dispneia melhorada E5, volume de líquido diminuído E5, déficit de autocuidado melhorado para 

alimentar-se E5, déficit de autocuidado parcial para banho vestir-se higiene E5, ferida diabética 

sem sinais flogisticos E5, integridade da pele melhorada E5, dor melhorada E5, adesão ao regime 

terapêutico melhorado E5, conhecimento adequado da doença E5 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

NIC 

Não foi evidenciado nos resultados da revisão 

CIPE® 

Avaliar a condição hemodinâmica
 E5

, manter a cabeceira
 E5

, monitorar o padrão respiratório
 E5

, 

implementar e monitorar terapia de oxigênio
 E5

, avaliar condições da pele e perfusão
 E5

, proteger a 

pele de maquiada de lesões
 E5

, oferecer apoio a áreas edemaciados
 E5

, avaliar e registrar a evolução 

do edema
 E5

, auxiliar o paciente a adotar o melhor posicionamento para se alimentar
 E5

, auxiliar na 

alimentação
 E5

, realizar banho no leito
 E5

, realizar trocas de roupa após banho
 E5

, tocar roupas de 

cama diariamente
 E5

, observar condições da pele durante banho ou higiene
 E5

, auxiliar na escovação 

dos dentes
 E5

, cuidar do local da ferida
 E5

, ensinado paciente e família sobre o cuidado com a ferida
 

E5
, avaliar a região afetada quanto às características da lesão

 E5
, realizar curativo diário ou quando 

necessário
 E5

, avaliar e descrever as características da dor
 E5

, promover conforto e medidas que 

ajudem na diminuição da dor
 E5

, orientar de acordo com o nível social as diretrizes do regime 

terapêutico
 E5

, monitorar glicemia
 E5

, adaptar orientações segundo grau de compreensão dos 

familiares
 E5

, ensinar aos familiares a respeito da doença e tratamento
 E5

, orientar a respeito de suas 

limitações e importância da adesão ao regime terapêutico
 E5

 
Fonte: Próprio autor  

 

 O agrupamento do conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão 

possibilitou a seleção de conteúdos para construção da cartilha educacional direcionada a 

enfermeiros para utilização da SAE e processo de enfermagem no atendimento do paciente 

diabético através da taxonomia CIPE®. Para construção das bases conceituais da cartilha, 

foi utilizado a Resolução COFEN 358/2009, as Diretrizes da SBD 207-2019 e a versão 

portuguesa da CIPE® 2015 em formato e-book divulgada pelo International Council of 

Nurses (ICN) . 
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4.2 VERSÃO FINAL DA CARTILHA 
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APRESENTAÇÃO DO MATERIAL 

 

O produto apresentado foi elaborado para compor uma estratégia educativa para o 

ensino da SAE para enfermeiros de uma instituição especializada em endocrinologia e 

Diabetes. Surgiu da necessidade da elaboração de uma capacitação para força de trabalho 

desta  instituição,  no  processo  de  implementação  da  sistematização  da  assistência  de 

enfermagem.   E   é   fruto   da   dissertação   do   mestrado   profissional   em   enfermagem 

assistencial (MPEA) da Escola de enfermagem Afonso de Aurora Costa (EEAAC/UFF) 

da  Universidade  Federal  Fluminense,  com  o  Título:  Saberes  dos  enfermeiros  sobre  

a sistematização da assistência de enfermagem como ferramenta da gerência do cuidado 

a pacientes com diabetes mellitus – Estudo de intervenção.
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 A SAE (sistematização da assistência da enfermagem) é a ferramenta de gestão que segundo a 

Resolução COFEN 358/2009, organiza o trabalho da enfermagem quanto ao método, pessoal e 

instrumentos.(4)Esta cartilha tem por finalidade instrumentalizar os enfermeiros do Instituto Estadual de 

Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) com o conhecimento e manejo da SAE na gestão 

do cuidado dos pacientes atendidos na instituição.  

A SAE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 
 
 

O  enfermeiro  é  o  profissional  responsável  pela  coordenação  do  trabalho  

da equipe  de  enfermagem,  este  exercício  é  assegurado  pelo  Decreto  lei  

94.406/87  que regulamenta   a   Lei   7.498/86.   Seu   trabalho   e   envolve   ações   

de   cuidado   direto (operacional) e indireto (gerencial),  ou  seja,  volta-se  para  o 

conceito  de  Gerência  do Cuidado,  possibilitando  o  desenvolvimento  de  uma  

prática  profissional  dialógica  que abarcam ações instrumentais e expressivas.(1) 

Para uma gestão do cuidado eficaz se faz necessário, planejar, mensurar e avaliar 

suas ações. Mas como avaliar os resultados da equipe de enfermagem quando não há 

um método sistematizado de assistência?(2) 

 

Em um famoso dialogo do clássico Alice no país das maravilhas de Lewis 

Carroll encontramos uma grande lição que ajuda a responder a pergunta feita acima: 
 
 

 
 
 
Fonte: literis.com.br/blog/treinamento-corporativo-e-alice 

 
 

Se  não  há  planejamento  e  método  sistemático  de  avaliação  qualquer  

resultado pode ser ruim ou bom. Segundo William Edwards, o criador do Sistema 

Lean Toyota de produção “Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que 

não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se 

gerencia”. Logo cabe ao enfermeiro  oferecer  um   cuidado  seguro,  pautado  em  

métodos  científicos  fruto   de planejamentos que gerem ações e avaliações 

sistemáticas.(3) 
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ENTENDENDO A SAE A PARTIR DA RESOLUÇÃO 358/2009 

 
 
 
 
 

Olá Luciana e Thaís, precisamos implementar a 

SAE no IEDE e para isso os Enfermeiros 

da instituição precisam ser capacitados! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que ótimo Rogério! Vamos realizar 

ações educativas, são práticas que 

fazem parte da educação permanente 

do hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfeito , vamos começar !!!!
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Mas enfim, como vamos definir o que é SAE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acordo com a resolução 358/2009 a   

Sistematização   da   Assistência   de 

Enfermagem    organiza    o    trabalho 

profissional     quanto     ao     método, 

pessoal   e   instrumentos,   tornando 

possível     a     operacionalização     do 

processo de Enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sim! E o método científico é o processo de 

enfermagem. 
 

A resolução define PE como: Um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional de 

Enfermagem e a documentação da prática 

profissional
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PROCESSO DE ENFERMAGEM COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO 
 
 

Sim    pessoal    é    importante    ressaltar    que,   

a operacionalização e documentação do Processo 

de Enfermagem     evidencia     a     contribuição     

da Enfermagem   na   atenção   à   saúde   da   

população, aumentando  a  visibilidade  e  o  

reconhecimento profissional 
 
 
 
 
 
 

Excelente Lú! Vamos falar um pouco sobre o 

processo de enfermagem e suas fases? Ele é    

organizado    em    cinco   etapas    inter- 

relacionadas, interdependentes e recorrentes 
 
 
 

 

 

 

Ok. Deixa comigo! Vamos as cinco fases! 

 
I  –  Coleta  de  dados  de  Enfermagem  (ou  Histórico  de  
Enfermagem)  – processo  deliberado,  sistemático  e  contínuo,  
realizado  com  o  auxílio  de métodos   e   técnicas   variadas,   
que   tem   por   finalidade   a   obtenção   de informações sobre a 
pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em 
um dado momento do processo saúde e doença. 

 
II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e 
agrupamento dos  dados  coletados  na  primeira  etapa,  que  
culmina  com  a  tomada  de decisão sobre os conceitos 
diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, 
as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um 
dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a 
base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se 
objetiva alcançar os resultados esperados. 

 
III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados 
que se espera  alcançar;  e  das  ações  ou  intervenções  de  
enfermagem  que  serão realizadas face às respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 
Enfermagem. 

 

IV – Implementação – realização das ações ou intervenções 

determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem. 

 

V- Avaliação - Onde os desfechos são avaliados   ,podendo-se 

optar pela manutenção  ou ressignificação da  etapas anteriores
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PROCESSO DE ENFERMAGEM - TEORIAS DE ENFERMAGEM 
 
 
 
 

Precisamos ressaltar que 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.   No   IEDE   vamos   trabalhar   com   a   

Teoria   de enfermagem  de  Madeleine  Leininger  porque  

entendemos  que para maior adesão de nossos pacientes crônicos  

precisamos estar alinhados com os fatores culturais que norteiam 

sua vida e sobretudo o processo de saúde e doença . 
 

Uma  teoria  constitui   a   forma  sistemática  de   olhar  o 

mundo, para descrevê-lo, explicá-lo, prevê-lo ou controlá-lo. 
 

Podemos resumir a teoria de  Leininger através da ilustração do 

modelo Sol Nascente.
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Uau   !   A   estrutura   deste   diagrama   ilustra   

a   proposta   de Leininger no referente ao 

surgimento de um novo cuidado de enfermagem 

envolvendo a participação direta dos clientes no 

processo  de  cuidar,  pois  o  cliente  influencia  

esse  processo mediante suas crenças, valores e 

visão de mundo. A autora afirmava que a 

enfermagem é a ciência do cuidado, devendo 

enfocar  não  somente  a  relação  

Enfermeira/Cliente/Paciente, mas  envolver e  

interagir  com  família,  grupos,  comunidades, 

culturas  completas  e  instituições  (instituições  

mundiais  de saúde, desenvolvimento de políticas 

e práticas de enfermagem internacionais)   e   só   

desta   forma   respeitando   os   fatores 

culturais   se   chegava   ao   desejado   cuidado   

culturalmente 

 

 

Companheiros     onde     entraria     a     consulta     

de enfermagem  nesta  história?  A  resolução  fala  

algo sobre ela? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fala sim Lú ! Quando realizado em instituições prestadoras 

de  serviços  ambulatoriais  de  saúde,  domicílios,  escolas, 

associações   comunitárias,   entre   outros,   o   Processo   de 

Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses 

ambientes como Consulta de Enfermagem. Logo toda vez 

que aplicamos o PE em nossos pacientes diabéticos a nível 

ambulatorial estamos fazendo uma consulta de enfermagem



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Excelente   observação   Rogério   !!   Os   técnicos   e 

auxiliares  fazem  parte  do  processo,  cada  um  com 

seu nível de responsabilidade de acordo com a a lei 

7498/1986.   E   falando   em   responsabilidade  no 

tocante  ao  registro,  precisamos  uniformizar  nossa 

linguagem  e  a SAE  prevê  o  uso  de  um  sistema de 

linguagem  padronizada  (SLP)  afim  de  dar  conta 

destas tarefas 

Meninas é importante frisar que ao enfermeiro, 

observadas  as  disposições  da  Lei  nº  7.498,  

de  25  de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, 

de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, 

incumbe a liderança na execução e avaliação do 

Processo de Enfermagem, de  modo  a  alcançar  

os  resultados  de  enfermagem esperados,        

cabendo-lhe,       privativamente,        o 

diagnóstico de enfermagem acerca  das respostas  

da pessoa,  família  ou  coletividade  humana  

em  um  dado momento  do  processo  saúde  e  

doença,  bem  como  a prescrição     das     ações     

ou     intervenções     de enfermagem   a    serem    

realizadas,    face    a    essas respostas. 

 

O Técnico  de  Enfermagem  e  o  Auxiliar  de 

Enfermagem, em conformidade com o disposto 

na Lei nº  7.498/86,  e  do  Decreto  94.406/87,  

participam  da execução do Processo de 

Enfermagem, naquilo que lhes   couber,   sob   a   

supervisão   e   orientação   do Enfermeiro. 
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A CIPE COMO LINGUAGEM PADRONIZADA 

 

 

 

 
 

Exato! Cada ciência usa seus próprios conceitos 

para a   comunicação   de   seus   conhecimentos.   

Os   SLP oferecem   estrutura   para   organizar   

diagnósticos, intervenções  e resultados de 

enfermagem. Na nossa instituição, vamos utilizar 

a CIPE como linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perfeito!    A CIPE®    é    uma taxonomia de    

sete    eixos, composta por mais de 1.500 termos, 

utilizados para compor Diagnósticos,  Intervenções  

e  Resultados  de  Enfermagem. Rogério acredito 

que você possa falar um pouco mais sobre como 

utilizar esta taxonomia.
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Ok Thaís vamos lá ! 

 

A CIPE® é uma terminologia padronizada que 

representa o domínio da prática e unifica a linguagem 

da enfermagem no âmbito mundial. 

 

Modelo 7 eixos 

 

 

As   definições   dos   sete   eixos, representam   as   

ações   de enfermagem; E são  elas  Foco:  a  área  de  

atenção  que  é relevante  para  a  Enfermagem.  

Julgamento:  opinião clínica ou    determinação    

relacionada    ao    foco    da    prática    de enfermagem. 

Cliente: sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o 

recipiente de uma intervenção. Ação: um processo 

intencional aplicado a um cliente. Meios: uma maneira 

ou um método de desempenhar  uma  intervenção  de  

enfermagem. Localização:   orientação    anatômica    e    

espacial    de    um diagnóstico  ou  intervenções.  

Tempo:  o momento,  período, instante, intervalo ou 

duração de uma ocorrência. 
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E como formulamos diagnósticos, intervenções e resultados 

de enfermagem?

Bom de acordo com a CIPE® os diagnósticos de 

enfermagem assim como os resultados  podem ser 

expressos de duas formas: 

1) Como um julgamento sobre um foco – ex.: 

mobilidade limitada; nutrição deficitária (onde 

mobilidade é um  termo  do  eixo  foco  e limitada uma 

expressão do eixo julgamento) 

 

2).   Ou   como   uma   expressão   simples   de   um   

achado   clínico representando   um   estado   alterado, 

um   processo   alterado, uma estrutura alterada, uma 

função  alterada  ou  um  comportamento alterado  que  

se  observou  em  um  sujeito  do  cuidado  –  ex.:  

ferida, náusea, dor; depressão 

 

Uma Observação importante: 

Para     o     primeiro     tipo     de     expressão 

(julgamento sobre um foco), são obrigatórios um 

descritor para julgamento e um descritor para o foco.  

O foco pode  ser  qualificado,  ainda,  pelo lugar  em  

que  ocorre  –  ex.:  integridade  tissular do calcanhar 

esquerdo, alterada). 

 

Veja que os enunciados formados são bem comuns na 

nossa clientela de diabéticos! 
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Podemos confeccionar enunciados para 

intervenções com a CIPE® assim como em outras 

taxonomias como a NIC? 

 

Sim ! na CIPE® são chamadas de ações de enfermagem . 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

Deve   conter   um   descritor  para  ação  e,   no   mínimo,   

um descritor para alvo, ou seja, a entidade que é afetada 

pela ação 

 

Ex.: Remover curativo da ferida Cirúrgica 

 

Remover é um termo do eixo ação e ferida é o alvo. 

 

As intervenções  de  enfermagem  podem  ser  

qualificadas por: 

 

1) meios – ex.: alimentar com colher, em que a ação 

alimentar tem como meio a colher 

 

2) via – ex.: administrar insulina subcutânea, em que a 

ação administrar insulina tem como via a subcutânea 

 

3)  tempo –  ex.:  administrar antiemético  antes  das  

refeições, em que a ação administrar antiemético tem, 

como tempo em que deve ocorrer, o período que antecede 

as refeições. 
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E para finalizar não podemos esquecer dos resultados. 

 “São um julgamentos que identificam a extensão das 

mudanças em achados  clínicos  ou  diagnóstico  de  

enfermagem,  ou podem expressar  o  alcance  de 

metas/resultados esperados. ”Assim como na taxonomia 

NOC. 

Vamos aos padrões para elaboração de afirmativas de 

resultados  

A) Mudança/ausência de mudança em um achado clínico 

mensurado ou observado antes e após uma ação de 

enfermagem. 

 

Exemplo primeiro achado clínico: O paciente dorme 2-3 

horas por noite 

 

Segundo achado clínico: dorme 6 horas por noite 

 

Resultado: padrão de sono melhorado.  

 

Simples não é? 

 Outra forma ... 

b) A medida ou o estado de um diagnóstico de 

enfermagem em    pontos    no    tempo,    após    uma    

intervenção    de enfermagem. 

Exemplo: 

Primeiro diagnóstico: sono extremamente alterado 

Segundo diagnóstico: sono moderadamente alterado 

Resultado: padrão de sono melhorado 

 

Este mesmo resultado pode ser sua meta . 
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Bom Thaís, como você bem sabe o enfermeiro tem papel 

essencial na prestação de cuidados a indivíduos com DM, 

principalmente por desenvolver atividades educativas, para 

aumentar o nível de conhecimento dos pacientes, além de 

contribuir para a adesão destes ao tratamento. A SAE permite 

sistematizar ações não só dos cuidados instrumentais mais 

também ações expressivas para um gerenciamento do cuidado 

seguro e com maior qualidade. Podemos utilizar o processo de 

enfermagem por exemplo nas nossas consultas de enfermagem 

ou em nossos pacientes internados. 

E como a SAE, enquanto ferramenta da gerência do 

cuidado, pode beneficiar nossos pacientes? 

Podemos utilizar os subconjuntos de diagnósticos, resultados e 

ações de enfermagem específicos para nossos pacientes 

diabéticos. 

Exatamente! O Modelo dos Sete Eixos facilita a 

composição de afirmativas, que podem ser organizadas de 

modo a se ter acesso rápido a agrupamentos de 

“enunciados preestabelecidos de diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem” – os 

Subconjuntos de Conceitos da CIPE® são como uma 

estratégia para simplificar o seu uso da taxonomia na 

prática, com o propósito de desenvolver dados 

consistentes que descrevam o trabalho da Enfermagem, 

constituindo-se numa referência de fácil acesso em 

particulares contextos de cuidados. 
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Vou dar um exemplo: 

Subconjunto de diagnósticos para diabéticos: 

Falta de habilidade para gerenciar o regime de dietético, 

falta de habilidade para reiniciar o regime, falta de resposta, 

habilidade da família para gerenciar o regime, hipoglicemia, 

hiperglicemia, ingestão nutricional comprometida, 

intolerância a atividade, isolamento social, não aderência a 

medicação, não aderência ao exercício, não aderência 

regime, peso comprometido, risco para integridade da pele 

Subconjunto de resultados 

Dispneia melhorada, volume de líquido 

diminuído, déficit de autocuidado 

melhorado para alimentar-se , déficit de 

autocuidado parcial para banho vestir-se 

higiene , ferida diabética sem sinais 

flogisticos 

Subconjunto de intervenções  

Observar condições da pele durante banho ou 

higiene
 
, auxiliar na escovação dos dentes

 
, 

cuidar do local da ferida
 
, ensinado paciente e 

família sobre o cuidado com a ferida
 
, avaliar a 

região afetada quanto às características da 

lesão
 

, realizar curativo diário ou quando 

necessário 

Nossa quanta coisa já tratamos aqui. Proponho 

ainda uma ilustração que representa como a SAE 

é uma ferramenta d gestão do cuidado. Neste 

modelo a SAE é quem dá suporte para que se 

possa operacionalizar o instrumento que é o PE. 
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Fonte : http://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/CIPE-Floripa.pdf 

 

 

 

  

 

 
 
 

Foi incrível meninas! 

 

 

Gostaríamos de agradecer muitíssimo a atenção de todos 

que participaram de nossa conversa sobre SAE E 

Processo de enfermagem .
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4.3 RESULTADOS DA INTERVENÇÃO  

 

 A amostra total do estudo foi constituída de n=13 enfermeiros, dos quais 76,9% era 

predominantemente do sexo feminino (n=10) e 23,1% masculino (n=3), idade dos 

participantes variou entre 30 e 40 anos e a idade média foi de 41 anos, com mais de 8 anos 

de experiência (76,9%). No que se refere a jornada de trabalho, 9 são plantonistas 24/120 

30 horas semanais e 4 12/36 sem final de semana.  

 

4.3.1 Conhecimento dos enfermeiros sobre sistematização da assistência de 

enfermagem – avaliação do nível de conhecimento no pré e pós-teste 

 

 Através da aplicação dos questionários no pré e pós-teste foi possível levantar os 

saberes dos enfermeiros sobre a aplicação da sistematização assistência de enfermagem e 

do processo de enfermagem como ferramenta e instrumento da gerência do cuidado, 

respectivamente. A principal forma de avaliar a eficácia da intervenção é comparando 

melhorias que fossem apresentadas pelo grupo após a realização da intervenção educativa, 

conferindo à intervenção, o caráter transformador. 

 Devido ao presente estudo não apresentar grupo controle optou-se por inicialmente 

apresentar os resultados da avaliação realizada no pré-teste, seguida do resultado do pós 

teste aplicado após a realização da intervenção educativa e posteriormente, a análise do 

impacto da ação educativa.  

 A avaliação do conhecimento dos enfermeiros sobre SAE e PE antes da ação 

interventiva foi fundamental para seu planejamento e implementação, pois com base nos 

resultados do pré-teste evidenciou-se que apesar de 69,2% dos participantes do estudo 

informarem ter tido durante sua formação conteúdo sobre processo de enfermagem (PE) e 

conhecerem suas etapas, 61,5% já utilizaram na prática o PE e apenas 23,1% acertaram as 

5 etapas previstas  na Resolução COFEN 348/2009. Outro aspecto a ser destacado em relação 

a essa Resolução foi o fato que n=4 enfermeiros (30,8%) responderam corretamente a 

finalidade da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que é a de organizar o 

trabalho profissional quanto ao método, pessoas e instrumentos a serem utilizados nas 

ações de cuidado direto e indireto. Ainda em relação a essa questão 38,5% dos enfermeiros 
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(n=5) responderam que a SAE é um instrumento metodológico que orienta a prática, 

finalidade do PE. (Tabela 1) 

 

Tabela 1 - Avaliação do nível de conhecimento dos enfermeiros sobre sistematização da 

assistência de enfermagem e processo de enfermagem realizada no pré-teste. 

Rio de Janeiro, 2019. 

Questões 
Antes da Intervenção 

n % 

1. Já utilizou o Processo de Enfermagem na sua prática 

profissional?   

Sim 8 61,5 

Não 5 38,5 

2. Foi ensinado em sua formação sobre processo de 

enfermagem?   

Sim 9 69,2 

Não 1 7,7 

Não lembra 3 23,1 

3. Conhece as etapas do processo de enfermagem? 
  

Sim 9 69,2 

Não 4 30,8 

4.1. Quais são? 
  

a. anamnese; coleta de dados, diagnóstico, prognóstico, 

avaliação 
1 7,7 

b. histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento de enfermagem, implementação e avaliação 

de enfermagem 

3 23,1 

c. anamnese, diagnóstico, evolução, prescrição de 

enfermagem, prognóstico 
1 7,7 

d. implementar, orientar, executar, planejar e avaliar 1 7,7 

e. coleta de dados, diagnóstico, planejamento,  

implementação e avaliação de enfermagem 
3 23,1 

f. histórico, avaliação, implementação, reavaliação e 

orientações 
1 7,7 

g. Não respondeu 3 23,1 

5. De acordo com a Resolução COFEN 348/2009 a SAE 
  

a. É o processo de enfermagem na prática 2 15,4 

b. É o instrumento metodológico que orienta a prática 

profissional 
5 38,5 

c. Organiza o trabalho profissional quanto ao método, 

pessoas e instrumentos 
4 30,8 

d. É a forma documentar cientificamente a assistência 

prestada 
1 7,7 

e. Não respondeu 1 7,7 

6. De acordo Com a lei 7498/86, processo de enfermagem 

é privativo do enfermeiro não cabendo ao técnico de 

enfermagem participar de nenhuma das 5 etapas. 
  

a. Verdadeiro 8 61,5 

b. Falso 5 38,5 

c. Não respondeu 0 0,0 

continua 
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conclusão 

Questões 
Antes da Intervenção 

n % 

7. Considera seus conhecimentos atuais suficientes para 

trabalhar com a SAE/processo de enfermagem na 

integra em sua instituição? 
  

Sim 3 23,1 

Não 10 76,9 

8. Quais as possíveis dificuldades que possam 

inviabilizar a aplicabilidade da SAE nesta instituição de 

saúde? 
  

Salários baixos 1 7,7 

Número de enfermeiros insuficiente 5 38,5 

Sobrecarga de trabalho 1 7,7 

Falta de treinamento 1 7,7 

Resistência e adesão da equipe 3 23,1 

Não respondeu 2 15,4 

Nenhuma dificuldade 0 0,0 

Adequação das teorias 0 0,0 

Falta de conhecimento de outros profissionais 0 0,0 

Falta de impresso próprio 1 7,7 

   Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Os resultados das questões apresentadas na tabela 1 apontam um conhecimento 

equivocado por 61,5% (n=8) dos enfermeiros sobre a utilização do PE como um 

instrumento da gerência do cuidado, considerando que sua aplicação prática possibilita 

nortear a operacionalização das ações cuidado direto a serem realizadas pela equipe de 

enfermagem. Apenas n=5 enfermeiros (38,5%) acertaram ao responder como falsa a 

afirmativa que o processo de enfermagem é privativo do enfermeiro não cabendo ao 

técnico de enfermagem participar de nenhuma das 5 etapas. 

 A maioria dos enfermeiros (n=10), ou seja, 76,9% informa que seus conhecimentos 

atuais não são suficientes para utilizar a SAE e o PE na íntegra para nortear as ações de 

gerência do cuidado a pacientes diabéticos na instituição cenário do estudo. Os principais 

aspectos dificultadores apontados pelos participantes que inviabilizam a aplicação da SAE 

na instituição nesta etapa da pesquisa foram: número insuficiente de enfermeiros na 

instituição (38,5%) e resistência e adesão da equipe de enfermagem a implementação do 

processo de enfermagem (23,1%). Ainda no pré-teste ao serem questionados sobre a 

importância na realização de cursos de capacitação sobre a temática, 100% dos 

enfermeiros (n=13) consideram a capacitação sobre SAE/Processo de Enfermagem (PE) 

instrumentaliza sua aplicação na prática. 
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 Após a realização da intervenção com aplicação da tecnologia educativa, conforme 

descrito no capítulo 3 da metodologia, realizou-se uma nova avaliação do nível de 

conhecimento dos enfermeiros, bem como a análise do impacto da intervenção educativa 

para mudança no conhecimento acerca da SAE e do PE nos participantes do estudo. 

 Os resultados da aplicação do pós-teste apontam que 69,2% dos enfermeiros já 

utilizaram o PE na prática e tiveram acesso a esse conteúdo (PE) durante sua formação. No 

que se refere ao conhecimento acerca das etapas do PE, 84,6% (n=11) referem conhecer, 

sendo que 76,9% deles acertaram as 5 etapas previstas na Resolução COFEN 348/2009. 

Quanto a finalidade da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) de organizar 

o trabalho profissional quanto ao método, pessoas e instrumentos a serem utilizados nas 

ações de cuidado direto e indireto, 84,6% (n=11) enfermeiros acertaram a resposta. (Tabela 

2) 

 

Tabela 2 - Avaliação do nível de conhecimento dos enfermeiros sobre sistematização da 

assistência de enfermagem e processo de enfermagem realizada no pós-teste. 

Rio de Janeiro, 2019. 

 

Questões 
Após a Intervenção 

n % 

1. Já utilizou o Processo de Enfermagem na sua prática 

profissional? 

  Sim 9 69,2 

Não 4 30,8 

2. Foi ensinado em sua formação sobre processo de enfermagem? 

 
 

Sim 9 69,2 

Não 1 7,7 

Não lembra 3 23,1 

3. Conhece as etapas do processo de enfermagem? 

 
 

Sim 11 84,6 

Não 2 15,4 

4.1. Quais são? 

 
 

a. anamnese; coleta de dados, diagnóstico, prognóstico, avaliação 0 0,0 

b. histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de 

enfermagem 

10 76,9 

c. anamnese, diagnóstico, evolução, prescrição de enfermagem, 

prognóstico 
0 0,0 

d. implementar, orientar, executar, planejar e avaliar 0 0,0 

e. coleta de dados, diagnóstico, planejamento,  implementação e 

avaliação de enfermagem  
2 15,4 

f. histórico, avaliação, implementação, reavaliação e orientações  1 7,7 

g. Não respondeu 0 0,0 

continua 
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conclusão 

Questões 
Após-Intervenção 

n % 

5. De acordo com a resolução COFEN 348/2009 a SAE 

 
 

a. É o processo de enfermagem na prática 1 7,7 

b. É o instrumento metodológico que orienta a prática profissional 1 7,7 

c. Organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoas e 

instrumentos 
11 84,6 

d. É a forma documentar cientificamente a assistência prestada 0 0,0 

e. Não respondeu 0 0,0 

6. De acordo Com a lei 7498/86, processo de enfermagem é 

privativo do enfermeiro não cabendo ao técnico de enfermagem 

participar de nenhuma das 5 etapas. 

 

 

a. Verdadeiro 2 15,4 

b. Falso 9 69,2 

c. Não respondeu 2 15,4 

7. Considera seus conhecimentos atuais suficientes para 

trabalhar com a SAE/processo de enfermagem na integra em sua 

instituição? 

 

 

Sim 11 84,6 

Não 2 15,4 

8. Quais as possíveis dificuldades que possam inviabilizar a 

aplicabilidade da SAE nesta instituição de saúde? 

 

 

Salários baixos  0 0,0 

Número de enfermeiros insuficiente  4 30,8 

Sobrecarga de trabalho 2 15,4 

Falta de treinamento 1 7,7 

Resistência e adesão da equipe 2 15,4 

Não respondeu 0 0,0 

Nenhuma dificuldade 1 7,7 

Adequação das teorias 1 7,7 

Falta de conhecimento de outros profissionais 1 7,7 

Falta de impresso próprio 1 7,7 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 De acordo com os dados apresentados na tabela 2, verificou-se que o quantitativo 

de respostas corretas referente ao conhecimento dos enfermeiros sobre a utilização do PE 

como um instrumento da gerência do cuidado, foi maior no pós-teste, considerando que 

69,2% (n=9) deles acertaram ao responder como falsa a afirmativa que o processo de 

enfermagem é privativo do enfermeiro, não cabendo ao técnico de enfermagem participar 

de nenhuma das 5 etapas. 

 A maioria dos enfermeiros (n=11), ou seja, 84,6% informa que seus conhecimentos 

atuais são suficientes para utilizar a SAE e o PE na íntegra para nortear as ações de 

gerência do cuidado a pacientes diabéticos na instituição cenário do estudo. Quanto aos 

aspectos dificultadores apontados pelos participantes que inviabilizam a aplicação da SAE 
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na instituição no pós-teste, as mais significativas foram: número insuficiente de 

enfermeiros na instituição (30,8%), sobrecarga de trabalho (15,4%) e resistência e adesão 

da equipe de enfermagem a implementação do processo de enfermagem (15,4%). 

 Ao serem questionados sobre a importância da realização de cursos de capacitação 

sobre a temática, 100% dos enfermeiros (n=13) consideram que a capacitação sobre 

SAE/Processo de Enfermagem (PE) instrumentaliza sua aplicação na prática. No 

questionário aplicado no pós-teste foi introduzida uma questão para avaliar a intervenção 

educativa, bem como a aplicação da tecnologia educativa (cartilha) e da metodologia 

utilizada (simulação clínica). Neste sentido, todos os participantes (n=13) afirmaram que 

tanto a tecnologia quanto a metodologia utilizada para a capacitação propiciou a melhora 

na compreensão acerca da SAE e do PE. 

 A tabela 3 apresenta a distribuição das frequências absolutas e relativas dos 

resultados do pré e pós-teste aplicado aos participantes do estudo. Na análise comparativa 

das frequências observa-se uma mudança discreta nas respostas do pós-teste em relação ao 

pré-teste nas questões referentes à aplicação do processo de enfermagem na prática, em 

que n=8 enfermeiros no pré-teste afirmaram já terem utilizado o PE na prática e no pós-

teste n=9 responderam que sim. No que se refere à variável ensino sobre PE durante a 

formação não houve mudança na frequência, porém, esta variável está associada 

significativamente à mudança dos saberes dos enfermeiros após a intervenção educativa. 

 O Teste de Spearman apontou uma correlação positiva, ou seja, após a intervenção 

educativa houve melhora os saberes dos enfermeiros relacionados às variáveis: utilização 

do PE na sua prática profissional; o contato com conteúdo acerca do PE durante a 

formação; conhecimento das etapas do Processo de Enfermagem (PE); finalidade da SAE; 

participação do técnico de enfermagem na execução do processo de enfermagem. O Teste 

de McNemar mostrou uma associação significativa relacionada à mudança nos saberes dos 

enfermeiros entre o pré e o pós-teste, quanto à variável considera os conhecimentos atuais 

suficientes para trabalhar com a SAE/PE na integra em sua instituição (p-valor 0,008). 
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Tabela 3 - Distribuição das frequências das respostas dos questionários aplicados aos 

enfermeiros antes e depois da intervenção educativa. Rio de Janeiro, 2019. 

 

Questões 
Pré-teste Pós-teste 

p-valor 
n % n % 

1. Já utilizou o Processo de Enfermagem na sua 

prática profissional? 

     Sim 8 61,5 9 69,2 
0,843* 

Não 5 38,5 4 30,8 

2. Foi ensinado em sua formação sobre 

processo de enfermagem? 

 

 

 

 

 Sim 9 69,2 9 69,2 

1* Não 1 7,7 1 7,7 

Não lembra 3 23,1 3 23,1 

3. Conhece as etapas do processo de 

enfermagem? 

 

 

 

 

 Sim 9 69,2 11 84,6 
0,019** 

Não 4 30,8 2 15,4 

4.1. Quais são? 

 
 

 
 

 a. anamnese; coleta de dados, diagnóstico, 

prognóstico, avaliação 
1 7,7 0 0,0 

0,267 

b. histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, 

implementação e avaliação de enfermagem 

3 23,1 10 76,9 

c. anamnese, diagnóstico, evolução, prescrição de 

enfermagem, prognóstico 
1 7,7 0 0,0 

d. implementar, orientar, executar, planejar e 

avaliar 
1 7,7 0 0,0 

e. coleta de dados, diagnóstico, planejamento,  

implementação e avaliação de enfermagem  
3 23,1 2 15,4 

f. histórico, avaliação, implementação, reavaliação 

e orientações 
1 7,7 1 7,7 

g. Não respondeu 3 23,1 0 0,0 

5. De acordo com a resolução COFEN 348/2009 

a SAE 

 

 

 

 

 a. É o processo de enfermagem na prática 2 15,4 1 7,7 

0,023 

b. É o instrumento metodológico que orienta a 

prática profissional 
5 38,5 1 7,7 

c. Organiza o trabalho profissional quanto ao 

método, pessoas e instrumentos 
4 30,8 11 84,6 

d. É a forma documentar cientificamente a 

assistência prestada 
1 7,7 0 0,0 

e. Não respondeu 1 7,7 0 0,0 

6. De acordo Com a lei 7498/86, processo de 

enfermagem é privativo do enfermeiro não 

cabendo ao técnico de enfermagem participar 

de nenhuma das 5 etapas. 

 

 

 

 

 a. Verdadeiro 8 61,5 2 15,4 
0,000 

b. Falso 5 38,5 9 69,2 

c. Não respondeu 0 0,0 2 15,4 

 continua 
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conclusão 

Questões 
Pré-teste Pós-teste 

p-valor 
n % n % 

7. Considera seus conhecimentos atuais 

suficientes para trabalhar com a SAE/processo 

de enfermagem na integra em sua instituição? 

 

 

 

 

 Sim 3 23,1 11 84,6 
0,008 

Não 10 76,9 2 15,4 

8. Quais as possíveis dificuldades que possam 

inviabilizar a aplicabilidade da SAE nesta 

instituição de saúde? 

 

 

 

 

 Salários baixos  1 7,7 0 0,0 

 

Número de enfermeiros insuficiente  5 38,5 4 30,8 

Sobrecarga de trabalho 1 7,7 2 15,4 

Falta de treinamento 1 7,7 1 7,7 

Resistência e adesão da equipe 3 23,1 2 15,4 

Não respondeu 2 15,4 0 0,0 

Nenhuma dificuldade 0 0,0 1 7,7 

Adequação das teorias 0 0,0 1 7,7 

Falta de conhecimento de outros profissionais 0 0,0 1 7,7 

Falta de impresso próprio 1 7,7 1 7,7 
p-valor Teste de Correlação de Spearman   

*A correlação é significativa no nível de 0,001 (2 extremidades) 

**A correlação é significativa no nível de 0,05 (2 extremidades) 

p-valor Teste de Spearman e Teste de McNemar. Nível de significância 0,05 

 

 Quanto as variáveis relacionadas aos aspectos dificultadores apontados pelos 

participantes que inviabilizam a aplicação da SAE na instituição, bem como a variável 

relacionada à importância na realização de cursos de capacitação sobre a temática, não 

evidenciou-se associação estatística significativa entre os resultados dos questionários do 

do pré e pós-teste. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Este capítulo apresenta a discussão dos resultados divido em dois subcapítulos. O 

primeiro aborda os resultados relacionados à tecnologia educativa e como ela contribuiu 

para o estudo. O segundo discute a os resultados do pré-teste e pós-teste evidenciando o 

impacto da intervenção nos saberes dos enfermeiros. 

 

5.1 A TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 

 Entre os problemas mais frequentes apontados para implementação da SAE estão a 

falta de conhecimento, dificuldades com o próprio ensino da sistematização e adequação 

da teoria na prática profissional.
45-46

 Estudos como o de Salvador et al
47

 e Pissaia
48

 

ratificam a importância do uso novas tecnologias que apoiem a melhora no saber da equipe 

de enfermagem no ensino da SAE. No estudo elaborado por Salvador o uso de 

metodologias ativas de ensino como a sala de aula invertida e a problematização se 

demostraram eficazes no ensino da SAE. Pissaia, por sua vez, buscou identificar nas 

produções científicas o impacto decorrente do uso das tecnologias de informática, na 

implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em serviços de 

saúde hospitalares, concluindo que o uso de tecnologias neste processo assegura uma 

gestão eficaz da assistência prestada ao cliente nas instituições hospitalares.  

 A tecnologia educacional proposta neste estudo para o Ensino da SAE, foi uma 

cartilha associada à sala de aula invertida. Em revisão de literatura realizada por Silva e 

colaboradores
49

 a autora identificou a cartilha como a tecnologia educacional mais 

utilizada por enfermeiros. Afirmativa que corrobora com um estudo evolucionário de 

análise de conceito, realizado por Áfio e colaboradores,
50

 onde se evidenciou que a 

enfermagem vem se apoderando de várias tecnologias educacionais, sendo a cartilha a 

mais frequentemente usada.  

 Áfio et al descreve ainda que esta tecnologia educativa possibilita melhor 

compreensão acerca do assunto abordado. O emprego da cartilha nesta pesquisa se 

demonstrou eficaz e com boa aderência por parte dos participantes, sobretudo por sua 

linguagem, técnica, porém leve, e simplificada. Em estudo semelhante Moura
51

 utiliza uma 

cartilha como tecnologia para educação de pacientes diabéticos em uma intervenção antes 
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e depois. Para a autora, a cartilha propõe a aquisição de conhecimento pela descoberta, 

diálogo e troca de experiências com os pares, possibilitando reflexão e construção do 

conhecimento. 

 Neste contexto, a divulgação prévia do material, com a finalidade da utilização do 

método Flipped Classroom, também pode justificar o impacto da tecnologia nos saberes 

dos enfermeiros, por trazer um concepção de autonomia no que diz respeito ao ensino e 

aprendizado.  

 A escolha da metodologia ativa, sala de aula invertida, visou proporcionar uma 

posição de protagonismo do enfermeiro no processo de ensino e aprendizado, diferente do 

que Freire chama de educação bancária; neste caso o aluno abandona a figura do mero 

receptor de informações.
33

 Para Menegaz
51

 apud Donald A. Schön o ensino prático-

reflexivo se sustenta na premissa de que o estudante aprende por meio do fazer ou da 

performance e afirma ainda que este método de ensino tem conseguido transformar a 

dinâmica de sala de aula alcançando resultados positivos seja na aprendizagem conceitual 

de conteúdos científicos, ou ainda no desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. 

 Os conteúdos abordados na cartilha contribuíram para divulgação de informações 

importantes no ensino da SAE e processo de enfermagem, outrossim, a partir da 

diagramação do conteúdo em diálogos com ilustrações, o material ficou mais fácil para ser 

compreendido durante a leitura. O conteúdo da cartilha foi elaborado fruto de busca na 

literatura, que teve a pretensão de mapear, as principais bases do conhecimento sobre SAE, 

processo de enfermagem e da CIPE® como sistema de linguagem padronizada. Alinhando 

a operacionalização dos mesmos com a gerência do cuidado, uma vez que a SAE tem sido 

entendida no prisma da Resolução COFEN nº 358/2009 como uma ferramenta de gestão 

capaz de organizar o trabalho da enfermagem quanto ao método, pessoas e instrumentos. 

 Para Torres,
7
 a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é uma 

importante ferramenta gerencial utilizada para planejamento, execução, controle e 

avaliação das ações de cuidado direto e indireto aos clientes. Para a autora, esta ferramenta 

possibilita ao enfermeiro realizar com maior eficácia ações de supervisão, de avaliação e 

de gerenciamento dos cuidados prestados, bem como acompanhar os resultados das ações 

implementadas. Segundo Nogueira
52

 o PE favorece a criação de planos de cuidados 

individualizados a pacientes diabéticos, e o uso da CIPE® através dos sete eixos permite a 
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construção de subconjuntos de diagnósticos, intervenções e resultados que dão suporte a 

esta tarefa. 

 

5.2 INTERVENÇÃO EDUCATIVA  

 

 Considerando a lacuna no ensino para implementação da SAE(47) o estudo buscou 

avaliar uma proposta de intervenção capaz de dar conta do ensino da SAE para enfermeiros 

de uma instituição de saúde especializada em endocrinologia e diabetes. 

 O delineamento utilizado neste trabalho, um estudo de intervenção quase 

experimental, possibilita, segundo Dutra,
53

 que o pesquisador intervenha dentro de uma 

problemática comparando fenômenos sem necessariamente lançar mão de elementos de um 

experimento real, como um controle completo e aleatoriedade dos grupos. No contexto da 

educação em saúde, se demonstra eficaz pois permite a comparação entre o estado anterior 

e posterior às ações educativas e intervenções clínicas. A despeito da perda do controle por 

não usar a distribuição aleatória, é totalmente possível realizar uma pesquisa e analisar 

relações de causa-efeito sem um experimento real. Desta forma, é possível ainda observar 

o que ocorre, quando ocorre e com quem.
53

 

 O pré-teste aconteceu antes das entregas das cartilhas. E isto teve por finalidade 

verificar o saber dos enfermeiros sobre a temática que seria posteriormente trabalhada na 

intervenção educativa. A avaliação do conhecimento prévio do grupo é fator fundamental 

para se avaliar se o modelo de intervenção era de fato efetivo ou não. 

 Em estudo semelhante, Linch
54

 realizou uma intervenção educativa para melhoria 

dos registros de enfermeiros em um instituição de saúde. Neste contexto, a avaliação do 

estado dos saberes antes da intervenção proporcionou ao autor conhecer os principais 

pontos a serem abordados no treinamento. Segundo Dutra
53

,uma grande vantagem deste 

delineamento que ele pode medir diferenças preexistentes entre grupos. 

 Os resultados do pré-teste demostraram um panorama de desconhecimento sobre a 

temática importante. Compatível com o que a literatura vinha demonstrando, no que diz 

respeito ao desconhecimento dos enfermeiros brasileiros sobre SAE e processo de 

enfermagem, assim como a dificuldade de assimilar a teoria à prática.  

 Silva,
55

 em um estudo com enfermeiros e alunos, em uma universidade do Sul do 

Brasil, identificou alguns problemas que são enfrentados pelos enfermeiros quando da 
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implementação da SAE, entre os quais aparecem o desconhecimento desta, como também 

dificuldades com o próprio ensino da sistematização. No estudo, o autor verificou ainda 

que tanto os profissionais quanto os alunos tinham dificuldades em adequar a teoria da 

SAE a prática e que sua operacionalização, nesta unidade, não estava em conformidade 

com a legislação nº 358/2009. 

 Em um estudo com enfermeiros de uma maternidade do Piauí, Nery e 

colaboradores,
46

 apontou que os profissionais desta instituição não realizavam as etapas do 

processo de enfermagem de forma adequada, muitas vezes, devido à sobrecarga de 

trabalho e por falta de conhecimento. 

 Em revisão integrativa realizada em 2014,
31

 os autores buscaram as principais 

dificuldades na implementação da SAE. Como resultado identificaram, entre as principais 

dificuldades, a falta de tempo, a falta de conhecimento teórico acerca da metodologia de 

assistência, a falta de exercício prático, a descrença por parte de alguns profissionais, como 

também o não acompanhamento diário da evolução do paciente. Elenca também a 

deficiência na abordagem da temática durante o curso de Graduação, a grande demanda de 

serviços burocráticos e administrativos, além da falta de recursos materiais para o cuidado. 

 A despeito do tempo de formação, todos com mais de 8 anos de formados, e de 

relatarem ter aprendido só SAE e PE durante a formação, demonstraram pouco ou nenhum 

conhecimento sobre a resolução nº 358/2009. A amostra total do estudo foi constituída de 

n=13 enfermeiros, dos quais 76,9% era predominantemente do sexo feminino (n=10) e 

23,1% masculino (n=3), idade dos participantes variou entre 30 e 40 anos e a idade média 

foi de 41 anos, com mais de 8 anos de experiência (76,9%). A caracterização da amostra, 

os resultados encontrados neste estudo, se assemelham com outros estudos realizados com 

enfermeiros na implantação da SAE em instituições de saúde, referente ao predomínio do 

sexo feminino, com idade até 40 anos e com mais de 8 anos de experiencia.
30,56

 

 Dos 13 enfermeiros participantes do estudo, 76,9% informaram que seus 

conhecimentos atuais não eram suficientes para utilizar a SAE e o PE na íntegra para 

nortear as ações de gerência do cuidado a pacientes diabéticos na instituição cenário do 

estudo. Esta informação corrobora os estudos que apontam e deficiência do ensino da SAE 

na formação do enfermeiro,
55,57-58

 onde 84,6% da amostra desconhecia a diferença entre 

SAE e processo de enfermagem uma vez que não tinham a compreensão da SAE como 
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ferramenta que organiza o trabalho da enfermagem, mas sim como um instrumento 

metodológico.  

 Os dados corroboram pesquisas como a da Enfermeira Alda Akie Takahashi que 

identificou em um estudo com 111 enfermeiros, no Hospital São Paulo, que 58,5% das 

enfermeiras relataram ter dificuldade em realizar o diagnóstico de enfermagem; 34,2% a 

evolução de enfermagem; 32,0%, o planejamento da assistência; 28,7% a coleta de dados; 

e 23,2% referiram dificuldade na prescrição de enfermagem. Inez Sampaio Neri, em uma 

pesquisa de 2013, em uma maternidade no Piauí, evidenciou que as etapas do processo de 

enfermagem não são realizadas de forma adequada pelo enfermeiro; muitas vezes, devido à 

sobrecarga de trabalho e falta de conhecimento.
59

 

 Em resumo, os dados do pré-teste apontaram para um conhecimento deficiente da 

SAE e do processo de enfermagem na perspectiva da resolução COFEN nº 358/2009 e da 

gerência do cuidado. 

 Após a intervenção educativa descrita neste estudo, que compreendeu a leitura da 

cartilha pelo método sala de aula invertida e simulação clínica com auxílio de atores, foi 

realizado o pós-teste com o objetivo de avaliar a efetividade da intervenção, através de 

mudanças nos saberes dos enfermeiros. 

 Os resultados da análise estatísticas apontaram mudanças substanciais nos saberes 

após a intervenção. Do total, 69,2% (n=9) acertaram ao responder como falsa a afirmativa 

que o processo de enfermagem é privativo do enfermeiro, não cabendo ao técnico de 

enfermagem participar de nenhuma das 5 etapas; 84,6% passaram a informar que seus 

conhecimentos atuais são suficientes para utilizar a SAE e o PE na íntegra para nortear as 

ações de gerência do cuidado a pacientes diabéticos na instituição cenário do estudo. 

 Quanto aos aspectos dificultadores apontados pelos participantes que inviabilizam a 

aplicação da SAE na instituição no pós-teste, as mais significativas foram: número 

insuficiente de enfermeiros na instituição (30,8%), sobrecarga de trabalho (15,4%) e 

resistência à adesão da equipe de enfermagem à implementação do processo de 

enfermagem (15,4%). Os resultados apontaram para um maior conhecimento sobre a 

Resolução nº 358/2009 em relação à posição anterior.  

 Em estudo de intervenção, Silva e colaboradores demonstram a estratégia educativa 

através de jogos para ensino da SAE. Os autores ressaltam que apesar da importância que 

possui a SAE para o exercício profissional de enfermagem, o processo de formação dos 
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enfermeiros tem falhado no fomento da teoria e da prática deste importante instrumento. O 

estudo conclui que a utilização de novas tecnologias, no processo de aprendizagem, faz 

que habilidades e conhecimentos necessários ao desenvolvimento profissional e pessoal 

para a SAE sejam desenvolvidos. Neste aspecto, olhar para o campo e do ensino da SAE 

visando instrumentalizar enfermeiros para prática profissional, possibilita o 

reconhecimento social e visibilidade profissional da Enfermagem.
55

 

 No que diz respeito à percepção dos enfermeiros sobre a importância da 

capacitação que receberam, 100% dos enfermeiros afirmaram que este modelo de 

intervenção educativa favorece para o aprendizado da SAE. De maneira geral, os 

resultados indicam a mudança no saber dos enfermeiros após a intervenção educativa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 O estudo objetivou demonstrar a efetividade da intervenção educativa no ensino da 

SAE e PE para enfermeiros em um hospital especializado. Deixou evidente a necessidade 

de se investir em capacitação para aprimoramento da força do trabalho em relação a SAE 

como uma ferramenta a ser usada na gerência do cuidado, uma vez que organiza o trabalho 

da enfermagem para que o processo de enfermagem, que é o método científico seja 

operacionalizado. A utilização e documentação deste método traz para enfermagem uma 

maior visibilidade e reconhecimento da profissional. 

 A proposta de uma intervenção educativa para o ensino da SAE e PE baseada em 

metodologias ativas, traz um maior protagonismo para o enfermeiro no processo de ensino 

e aprendizado; e se alinha com a urgente necessidade de inovação no ensino profissional, 

proposto nas diretrizes da política nacional de educação permanente. O ensino em serviço 

baseado em simulação clínica pode ser uma proposta para a adequação da teoria que 

norteia a SAE e o PE com a prática diária dos enfermeiros. 

 O estudo contribuiu para a implantação da SAE e do processo de enfermagem na 

instituição. As lacunas de conhecimento abriram novas propostas de pesquisa no campo da 

SAE e processo de enfermagem, trazendo uma nova perspectiva para prática de 

enfermagem na instituição, assim como a gerência do cuidado tem norteado as ações 

instrumentais e expressivas em uma nova concepção dialógica do cuidar e administrar. Os 

entraves certamente acompanharão o percurso de implantação e manutenção da SAE, mas 

os saberes, uma vez modificados, trazem maior fluidez para o processo. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1: Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

ENFERMEIROS DA INSTITUIÇÃO  

 

Dados de identificação 

TÍTULO DO PROJETO: SABERES DOS ENFERMEIROS SOBRE A 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM COMO 

FERRAMENTA DA GERÊNCIA DO CUIDADO A PACIENTES COM DIABETES 

MELLITUS – ESTUDO DE INTERVENÇÃO 

 

 

Pesquisador Responsável: Rogério Jorge Cirillo Menezes Júnior 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense/UFF 

Telefones para contato do Pesquisador: (21)974951623 – (21) 25961851 

Outras formas de contato com o pesquisador: rogeriomnz@hotmail 

Participante: 

 

 _________________________________________________________________ 

 

 Sua participação é de extrema importância, porém voluntária. A qualquer momento 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador, ou com a Universidade. Os participantes não 

terão seus nomes e dados divulgados. Dúvidas poderão ser sanadas em qualquer momento 

do processo, pelo telefone 021 974951623 ou email:rogeriomnz@hotmail.com. 

Pretendemos construir um instrumento para consulta de enfermagem para pacientes 

diabéticos baseado em elementos da teoria transcultural de Madeleine Leininger, com 

linguagem padronizada baseada na Classificação internacional para a prática de 

enfermagem. 

 Pretendemos relacionar aos dados evidenciados na literatura científica, no intuito de 

subsidiar, como produto deste estudo, a construção de modelo gerencial que subsidie a 

sistematização do cuidado a pacientes diabéticos. Com isso espera-se melhor a assistência 

e auxiliar a prática assistencial sobretudo nas consultas de enfermagem. Você receberá um 

formulário com o instrumento de avaliação dos itens da ferramenta construída nesta 

pesquisa, afim de realizar a validação de conteúdo. Serão realizados ciclos de avaliação do 

instrumento que será enviado por meio eletrônico. Quando atingido o critério de consenso 
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entre os participantes da pesquisa, este será o último ciclo de avaliação. Enquanto o ciclo 

de avaliação não for o último, ou seja, enquanto não atingir o critério de consenso, será 

elaborada nova versão do instrumento e reapresentada aos especialistas participantes da 

pesquisa. O tempo médio necessário para o preenchimento do formulário e avaliação dos 

itens é de 1 hora. 

 Pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF, 

sob nº. _______________ . 

 O estudo apresenta riscos mínimos relacionados a sua participação. As informações 

obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo de sua 

participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os 

dados serão posteriormente arquivados e seu nome não será divulgado, apenas as respostas 

serão analisadas. Você receberá respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do 

estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos relacionados; bem como 

informações atualizadas durante a pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos em trabalhos em revistas científicas.  

 Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 

acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs 

leva em consideração os benefícios e  riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que 

os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. 

 Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E.mail: 

etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189  

 Atenciosamente Rogério Jorge Cirillo Menezes Júnior, enfermeiro do Instituto 

Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) (matricula: 4442411-6), 

aluno do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) da UFF.  

 

Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

____________________________________ 

(Nome e assinatura do participante) 

____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1) 
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APÊNDICE 2:– Questionário SAE 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA PRÉ E PÓS-TESTE. 

 

Título da pesquisa: Conhecimento dos Enfermeiros sobre Sistematização da Assistência 

de Enfermagem – Uso de Tecnologia Educativa como Ferramenta da Gerência do Cuidado 

a Pacientes com diabetes Mellitus 

Pesquisador: Rogério Jorge Cirillo Menezes Júnior 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

Profissão: Enfermeiro          Sexo: Masc. ___ Fem. ___      Idade________. 

 

1- Tempo de experiência como enfermeiro: 

 

0 a 2 (     )       2 a 4(     )         4 a 6(     )       6 a 8 (     )        Mais de 8 anos (     )     

 

QUESTÕES     

 

2- Já utilizou o Processo de enfermagem na sua prática profissional? 

 

SIM (     )       Não(      ) 

 

3- Foi ensinado em sua formação sobre processo de enfermagem? 

 

SIM (     )       Não(      )  Não Lembra (     ) 

 

4- Conhece as etapas do processo de enfermagem? 

SIM (    )       Não(      )   

Quais são?  

1- __________ 2- _____________3-___________ 4- ___________ 5-_____________ 
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2- De acordo com a resolução COFEN 358/2009 a SAE: 

a) É o processo de enfermagem na prática 

b) É o instrumento metodológico que orienta a prática profissional 

c) Organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoas e instrumentos 

d) É a forma documentar cientificamente a assistência prestada 

 

      5 – De acordo Com a lei 7498/86, processo de enfermagem é privativo do enfermeiro 

não cabendo ao técnico de enfermagem participar de nenhuma das 5 etapas. 

 (    ) verdadeiro          (     )   Falso    

 

6- Considera seus conhecimentos atuais suficientes para trabalhar com a 

SAE/processo de enfermagem na integra em sua instituição? 

 

7- Acha importante uma capacitação sobre SAE e Processo de enfermagem para 

instrumentalizar os profissionais da instituição antes de sua implementação? 

(    )  Sim                  (      )   Não 

 

8-  Quais as possíveis dificuldades que possam inviabilizar a aplicabilidade da SAE 

nesta instituição de saúde? 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Parecer consubstanciado do CEP 
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