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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Enfermagem fundamenta os cuidados realizados em modelos de prática 
assistencial que visam a qualidade da assistência. A SAE é constituída por etapas que permite 
melhor organização e coordenação das atividades de enfermagem. Apesar de ser do 
conhecimento dos enfermeiros as implicações ético-legais e da importância das anotações, 
verificam-se registros incorretos tecnicamente e desprovidos de qualquer sistemática que 
possa subsidiar o planejamento dos cuidados de enfermagem. Têm-se como questões 
norteadoras para elaboração desta pesquisa: Qual o significado da SAE para os profissionais 
de enfermagem? Como os profissionais de enfermagem prestam assistência ao cliente e 
executam suas atividades de acordo com a SAE? O objeto desta pesquisa é o uso da SAE na 
prática profissional da categoria na assistência à saúde da mulher uma vez que a assistência 
associada à SAE oferece benefícios aos profissionais, à instituição e aos usuários. Destacam-
se como objetivos desta pesquisa identificar o uso da SAE na prática assistencial da categoria 
e descrever a forma de como é aplicada a sistematização no cotidiano assistencial. A 
justificativa para elaboração desta pesquisa está na importância de se realizarem estudos sobre 
a SAE para que, a partir destes, seja possível compreender a melhor forma para sua aplicação 
e sua importância, além de detectar possíveis fragilidades e necessidade no aprimoramento da 
qualidade da prática assistencial. Espera-se que este trabalho possua como relevância a 
contribuição para a melhoria da assistência de enfermagem prestada ao usuário, no sentido de 
se utilizar a SAE para padronização das ações, melhor comunicação entre os diversos serviços 
da saúde e melhor assistência prestada ao usuário de maneira individualizada, humanizada e 
sem descontinuidade dos cuidados em saúde. Mcewen (2009 apud TANNURE; PINHEIRO, 
2011, p.18) afirma que “o uso de teorias de enfermagem oferece estrutura e organização ao 
conhecimento de enfermagem [...] promove prática racional e sistemática”. A implementação 
da SAE permite a melhora na qualidade da assistência, aumentando o poder de percepção dos 
profissionais para identificação dos problemas permitindo a realização do devido plano de 
cuidados. METOLOGIA: Pesquisa descritiva, exploratória e de abordagem qualitativa. O 
cenário deste estudo foram duas Unidades Básicas de Atenção à Saúde que ofereciam 
consultas de enfermagem à mulher no período pré-natal, localizadas no município de 
Oriximiná – PA. Os sujeitos deste estudo foram três enfermeiros que participam das 
atividades diárias destas unidades. A análise de dados aconteceu a partir de entrevista 
elaborada com questões abertas. O registro das informações coletadas foi arquivado em 
arquivo de áudio mediante à gravação da fala do sujeito e posteriormente transcrita e 
analisada. Este estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Universitário Antônio Pedro. Foi empregado aos sujeitos o Termo de Consentimento 
Livre Esclarecido (TCLE) para formalização da participação. ANÁLISE DE DADOS: Os 
enfermeiros referiram a SAE como conjunto de ações padronizadas que auxiliam na condução 
das atividades assistenciais, proporcionando um atendimento de melhor qualidade ao usuário. 
Contudo, nem todos aplicam SAE em seu cotidiano assistencial ou não a utilizam conforme 
lhes foi ensinado na academia. Afirmaram que a SAE é cabível de ser utilizada em qualquer 
atividade assistencial ao usuário. CONCLUSÃO: O enfermeiro utiliza a SAE em seu 
cotidiano assistencial, mesmo que minimamente, e entende que a SAE possui contribuições 
positivas à Enfermagem e aos usuários. No que se tange às possíveis fragilidades da 
implementação da SAE no cotidiano da prática assistencial, pode-se concluir que há 
elementos dificultadores a mesma. 
Palavras-chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem, Consulta de Enfermagem e 
Processo de Enfermagem 



 

 

 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Nurses need to have models of care in which their practice is based. 
SAE consists of steps that allows better organization and coordination of nursing activities. 
Despite being the knowledge of nurses and the ethical and legal implications of the 
importance of the notes, there are technically incorrect and devoid of any systematic records 
that can support the planning of nursing care. Have as guiding questions for the preparation of 
this research: What is the meaning of SAE for nursing professionals? As nurse practitioners 
provide customer service and perform their activities in accordance with SAE? The object of 
this research is the use of NCS in the professional category in the practice of health care to the 
woman as the assistance associated with SAE provides professionals, users and the institution 
benefits. Stand out as objectives of this research to identify the use of NCS in healthcare 
practice category and describe the way it is applied in systematizing their everyday life. The 
rationale for preparing this research takes the importance of carrying out studies on the SAE 
so that from these, it is possible to understand better how their use and importance, and to 
detect possible weak and need improvement in the quality of practice care. It is hoped that this 
work has relevance as a contribution to the improvement of nursing care delivered to the user, 
in order to use the SAE standardization of actions, better communication between the various 
health services and better assistance to the user so individualized, humanized and without 
interruption in health care. Mcewen (2009 apud Tannure; Pinheiro 2011, p.18) states that "the 
use of nursing theories provides structure and organization to the nursing knowledge [...] 
promotes rational and systematic practice." The implementation of NCS enables improvement 
in quality of care, increasing the power of perception of practitioners to identify problems 
enabling the realization of due care plan. METHODOLOGY: Descriptive, exploratory and 
qualitative approach to research. The setting for this study were two Basic Health Care Units 
offering nursing visits to women in the prenatal period, located in the municipality of 
Oriximiná - PA. The subjects of this study were three nurses who participate in the daily 
activities of these units. The analysis of data was drawn from interviews with open questions, 
as. The registry of information collected has been archived in audio file by recording the 
speech of the subject and subsequently transcribed and analyzed. This study was submitted to 
the Ethics Committee in Research of the University Hospital Antonio Pedro. Employee was 
subject to the Term of Consent (IC) to formalize participation. DATA ANALYSIS: All 
mentioned the SAE as standardized set of actions that assist in conducting welfare activities, 
providing better quality care to the user. Some use the SAE in their daily care routine. Others 
do not use it as you were taught in academia. Stated that SAE is appropriate to be used in any 
medical work to the user. CONCLUSION: The nurse uses the SAE in their daily care 
routine, even if minimally, and believes that the SAE has the positive contributions Nursing 
and users. As regards the possible weaknesses in the implementation of the NCS in daily care 
practice, it can be concluded that there are complicating the same elements.  

Keywords: Systematization of Nursing Care, Nursing Consultation and Nursing Process 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO

2. 
 ......................................................................................................... 09 

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1   

 .................................................................................... 16 

A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ................. 16 

2.2   AS POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E A SAE ............. 24 

2.3   A CONSULTA DE ENFERMAGEM E A SAE

3. 

 ................................................ 28 

METODOLOGIA

3.1 

 ..................................................................................................... 32 

ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO ................................................................ 32 

3.2 CENÁRIO E SUJEITOS ...................................................................................... 33 

3.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS .................................................................... 33 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS

4. 

 ............................................................................................ 34 

ANÁLISE DE DADOS

5. 

 ............................................................................................. 35 

CONCLUSÃO

6. 

 ........................................................................................................... 41 

REFERÊNCIAS

7.1   

 ........................................................................................................ 44 

OBRAS CITADAS ............................................................................................. 44 

7.2   OBRAS CONSULTADAS

7. 

 ................................................................................. 47 

APÊNCIA A (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

8. 

 .. 49 

APÊNDICE B (ROTEIRO DE PERGUNTAS)

9. 

 ...................................................... 50 

ANEXO 1 (FOLHA DE ROSTO – CEP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................ 51 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Através da prática na assistência de enfermagem vivenciada durante os ensinos 

teórico-práticos (ETP’s), nos diversos campos práticos de atuação da enfermagem, do curso 

de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), foi possível perceber a 

importância da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE). Esta está diretamente 

ligada à melhoria da qualidade da assistência prestada ao usuário dos distintos serviços de 

saúde. 

Uma vez que, a saúde pode ser entendida como “um fenômeno multidimensional, com 

características individuais e coletivas, que envolve, de forma dialética, aspectos físicos, 

psicológicos e sociais da natureza humana” (REPPETTO; SOUZA, 2005, p.1), a enfermagem 

está apta a lidar com esta diversidade de situações impostas pelo processo saúde-doença 

objetivando o cuidado com vistas à promoção da saúde. Ao se entender função como 

exercício, prática ou ofício (AMORA, 2008), a enfermagem apresenta como principais 

funções ações baseadas no cuidado, na assistência ao indivíduo nos diversos ambientes 

existentes, assim como nas condições de saúde e seus determinantes.  

Os enfermeiros, agora e no futuro, precisam ter modelos de cuidado nos quais sua 

prática esteja fundamentada. Para que o cuidado de enfermagem, elemento fundamental da 

prática, seja realizado adequadamente, os profissionais de enfermagem necessitam de 

subsídios instrumentais, conceituais e estruturais. Tais subsídios os auxiliam a abordagem da 

realidade assistencial a partir da organização sistemática e racional a fim de alcançar os 

objetivos da assistência prestada. 

INTRODUÇÃO 

Os impressos fazem parte dos subsídios instrumentais e são essenciais na SAE. Esses, 

podem ter sua quantidade variada de acordo com as fases do Processo de Enfermagem (PE) 
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que se deseja implementar, adequando-se a teoria de enfermagem escolhida e as necessidades 

dos clientes da instituição de saúde. Todas as fases da SAE devem ser arquivadas no 

prontuário dos pacientes. Matté et al (2001 apud HERMIDA; ARAÚJO1

A SAE é utilizada como uma metodologia assistencial por meio do PE, compreendido 

como a aplicação prática de uma teoria de enfermagem na assistência aos clientes. Apesar do 

PE ter sido implantado no Brasil desde a década de 70, quando introduzido por Wanda de 

Aguiar Horta, somente no ano de 2002 a SAE recebeu apoio legal do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), através da Resolução nº 272. Esta permitiu que a SAE fosse 

implementada em instituições de saúde brasileiras. De acordo Hermida e Araujo (2006) 

, 2006)  afirmam que 

a elaboração desses instrumentos pode ser realizada através da construção coletiva com todos 

os membros da equipe de enfermagem. Essa forma de elaborá-los pode tornar-se um meio de 

viabilizar a execução do processo. Ao padronizar e elaborar os instrumentos em equipe, esta 

faria também as adaptações necessárias. 

Os subsídios conceituais referem-se às elaborações mentais sobre aspectos 

relacionados ao objeto em estudo. Essa é uma fase de estrema importância na realização do 

processo de enfermagem, na qual deve ocorrer um estudo aprofundado com a participação de 

toda equipe. Este estudo permitirá a identificação que melhor se adéqua ao quadro levando em 

consideração as crenças e valores do grupo, assim como a clientela e o contexto institucional 

(HERMIDA; ARAÚJO, 2006). 

Já os subsídios estruturais englobam a estrutura física, como por exemplo, bancadas, 

cadeiras, sala privativa para discussão de casos, e o número de enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem (HERMIDA; ARAÚJO, 2006). 

Durante minha trajetória acadêmica sempre questionei a falta e/ou deficiência da 

sistematização das ações a serem prestadas aos usuários pela equipe de enfermagem. De 

acordo com Venturini e Marcon (2008, p.1) a SAE “é um método de trabalho constituído por 

etapas que permitem à (ao) enfermeira (o) melhor organização e coordenação das atividades 

de enfermagem”. As mesmas autoras destacam que apesar de ser do conhecimento dos 

profissionais atuantes as implicações ético-legais e da importância das anotações, verificam-se 

registros factuais, aleatórios, redundantes, subjetivos, incorretos tecnicamente e desprovidos 

de qualquer sistemática que possa subsidiar o planejamento dos cuidados de enfermagem. 

                                                           
1 HERMIDA, P.M.V.; ARAÚJO I.E.M. Sistematização da Assistência de Enfermagem: subsísios para 
implantação. Revista Brasileira de Enfermagem/ REBEn. 2006. 59(5): 675-9. 
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através de uma análise realizada no contexto atual observa-se que a Resolução por si só talvez 

não ofereça todo o apoio que a implantação da SAE necessita, pois diversos fatores têm 

desencadeando dificuldades práticas tanto de implantação como implementação dessa 

metodologia nas instituições de saúde. 

A sistematização da assistência oferece base e subsídio aos profissionais da saúde 

atuantes de modo a auxiliar que a realização das ações de assistência seja qualificada e 

padronizada conforme determinada preconização. A SAE possibilita, entre outras, a 

identificação das necessidades humanas básicas afetadas e a partir deste critério realizar 

diagnósticos de enfermagem e sua consequente intervenção. Tais ações contribuem para que, 

a equipe de profissionais de enfermagem se torne capaz de planejar uma assistência mais 

eficaz fundamentada em conhecimentos concretos. 

A Resolução 358/2009 COFEN, dispõe sobre a SAE e a implementação do PE nos 

diversos ambientes que ocorrem prestação de assistência de enfermagem ao usuário. O Art. 2º 

da referida resolução preconiza que o Processo de Enfermagem aconteça em cinco etapas 

inter-relacionadas. São elas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, 

implementação e avaliação. 

Têm-se como questões norteadoras para elaboração desta pesquisa: Qual o 

significado da SAE para os profissionais de enfermagem? Como os profissionais de 

enfermagem prestam assistência ao cliente e executam suas atividades de acordo com a 

SAE? 

O objeto desta pesquisa é o uso da SAE na prática profissional da categoria na 

assistência à saúde da mulher uma vez que a assistência associada à SAE oferece benefícios 

aos profissionais atuantes, à instituição e aos usuários. Aos enfermeiros oferece autonomia, 

pois permite que o mesmo aplique seus conhecimentos promovendo melhor qualidade do 

cuidado prestado ao usuário, conquistando assim o seu reconhecimento junto à família do 

usuário e à instituição. À instituição oferece padronização da assistência ao se trabalhar dentro 

de uma única metodologia científica, proporcionando melhor organização no cotidiano da 

equipe facilitando a gestão, à medida que controla determinados procedimentos e seus 

respectivos custos. Permite também que sejam implementadas ações referentes a avaliação 

das ações de assistência e de seus resultados. Aos usuários oferece uma assistência 

individualizada, mais humanizada e de melhor qualidade prestada pela equipe de 

enfermagem. 
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Destacam-se como objetivos desta pesquisa identificar o uso da SAE na prática 

assistencial da categoria e descrever a forma de como é aplicada a sistematização no 

cotidiano assistencial. 

A SAE permite determinar os problemas que necessitam de cuidado profissional, isto 

é, aqueles que estão sob responsabilidade da equipe de enfermagem, ampliando o 

conhecimento do trabalhador sobre seu trabalho. Dentre as várias vantagens da SAE 

destacam-se o aumento na qualidade da assistência de enfermagem, refletindo seus benefícios 

tanto para o paciente, por meio de um atendimento individualizado, quanto para o enfermeiro, 

pois deixa clara a importância do processo de enfermagem. A tomada de decisão do 

enfermeiro deve ser baseada em conhecimentos científicos, o que intensifica o pensamento 

crítico e o raciocínio clínico. Conhecimentos e procedimentos teoricamente organizados, 

sistematizados e sempre reformulados se constituem em base segura para a ação eficiente 

(SOUZA, 1988 apud BARROS; LOPES2

A humanização da assistência em saúde se dá por meio de práticas, tais como, trabalho 

em equipe multidisciplinar integrada, evitando a fragmentação do usuário, valorização do 

, 2010).  

Aplicar o processo de enfermagem garante ao enfermeiro à possibilidade da prestação 

de cuidados personalizados, uma vez que suas ações são sistematizadas e inter-relacionadas, 

tendo como foco à assistência ao ser humano. A SAE é considerada a metodologia de trabalho 

mais conhecida e aceita á nível mundial, o que facilita o intercâmbio de informações entre 

enfermeiros de várias instituições e garante a qualidade da assistência, visto que esse processo 

nos possibilita o diagnostico das necessidades, e a realização de uma prescrição de cuidados 

adequada, além da avaliação da evolução do cliente (ANDRADE; VIEIRA, 2005 apud 

BARROS; LOPES², 2010). 

Através do entendimento da Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004, p.08), 

tem-se humanização como 

 
 

a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: 
usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam esta política são a 
autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade entre eles, o 
estabelecimento de vínculos solidários e a participação coletiva no processo de 
gestão. 

 

                                                           
2 BARROS, A.L.B.L.; LOPES, J.L. A legislação e a sistematização da assistência de enfermagem. Enfermagem 
em Foco 2010; 1(2):63-65. 
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trabalho, acolhimento com classificação de risco, defesa dos direitos do usuário, foco as 

necessidades dos mesmos, melhoria das condições de trabalho e de atendimento, entre outras. 

(FILHO; BARROS; GOMES, 2009) 

A necessidade desta humanização dos cuidados nas distintas etapas de complexidade 

da assistência é proveniente de uma visão biologicista na qual se vê o ser humano como um 

indivíduo com necessidades puramente biológicas. Neste contexto, percebe-se que através da 

aplicação da tecnologia em função da medicina moderna, por inúmeras vezes o cuidado se 

torna apenas a aplicação de procedimentos técnicos com a finalidade de cumprir determinado 

objetivo no tratamento do usuário como, por exemplo, administração de medicamentos e 

realização de exames. 

Perceber o ser humano como um agente biopsicossocial repleto de direitos a serem 

respeitados ao invés de um alguém que se resume meramente a um ser com necessidades 

biológicas é fundamental para se iniciar a realização de uma assistência relacionada à 

humanização dos cuidados de saúde. A enfermagem ajuda ativamente aos usuários, às suas 

famílias e à sua comunidade a reduzir ou eliminar problemas, a reduzir fatores de risco, a 

prevenir os problemas, e a promover estilos de vida mais saudáveis através da assistência 

humanizada baseada na comunicação e entendimento personalizado do usuário, 

compreendendo sua saúde como um direito cidadão. 

É sabido que há uma crescente e constante demanda por parte dos Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde que haja redução dos gastos e melhoria da assistência prestada ao 

usuário. Para atender a esta nova demanda deverá haver uma revisão e reformulação da 

prática assistencial prestada ao usuário e esta deverá ser pautada na obtenção e análise dos 

indicadores de saúde. Estes indicadores possibilitarão a avaliação e o acompanhamento da 

qualidade dos serviços de saúde. A partir deste raciocínio, Tannure e Pinheiro (2011) 

concluem que a implementação da SAE torna-se cada vez mais necessária. 

O enfermeiro deve prestar durante sua prática profissional uma assistência de 

qualidade. Esta é uma palavra constante no cotidiano e desempenha um papel fundamental em 

amplos os aspectos. Qualidade é considerado o melhor que pode ser feito, ou seja, padrão 

mais elevado de desempenho em diferentes campos de atuação. Para prestar uma assistência 

com qualidade, é imprescindível atender de modo eficaz as necessidades do cliente, 

promovendo a participação ativa, do mesmo, no seu cuidado, levando em consideração suas 
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peculiaridades, e tendo uma visão holística do ser humano através da SAE (SILVA et al, 

2006). 

Diante do exposto, a justificativa para elaboração desta pesquisa se dá na 

importância de se realizem estudos sobre a SAE para que, a partir destes, seja possível 

compreender de melhor forma o seu uso e sua importância, além de detectar possíveis 

fragilidades e necessidade no aprimoramento da qualidade da prática assistencial. 

Espera-se que este trabalho possua como relevância a contribuição para a melhoria 

da assistência de enfermagem prestada ao usuário, no sentido de se utilizar a SAE para 

padronização das ações, melhor comunicação entre os diversos serviços da saúde e melhor 

assistência prestada ao usuário de maneira individualizada, humanizada e sem 

descontinuidade dos cuidados em saúde. Isto contribuirá para que, a equipe de saúde seja 

capaz de planejar uma assistência mais eficaz e fundamentada em conhecimentos concretos. 

Possibilitará também a identificação das necessidades do usuário, apresentação de uma 

proposta ao seu atendimento e posterior criação de um plano de cuidados único a ser seguido 

pela equipe de saúde, contribuindo para a promoção, prevenção e recuperação da saúde do 

indivíduo. 

É de estrema importância que os profissionais de enfermagem entendam que caminhar 

rumo a uma assistência complexa depende, principalmente, de uma reforma do pensamento, 

como diz Morin (2000 apud SILVA; CIAMPONE3

                                                           
3 SILVA, A.L.; CIAMPONE, M..H.T. Um olhar paradigmático sobre a Assistência de Enfermagem - um 
caminhar para o cuidado complexo. Rev Esc Enferm USP. 2003; 37(4):13-23. 

, 2003). É necessário uma reforma do 

pensamento simplificado e linear para um pensar complexo e multidimensional, onde o outro 

também coparticipe nas decisões que o submergem (SILVA; CIAMPONE, 2003). 

No decorrer do segundo semestre do ano letivo de 2013 tive a oportunidade de 

participar de um Projeto de Extensão da Universidade Federal Fluminense realizado no 

município de Oriximiná, Estado do Pará. 

Qualquer estudante do curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da 

Universidade Federal Fluminense pode se candidatar a uma vaga neste Projeto para vivenciar 

esta inusitada e valiosa experiência. Estudantes de outros cursos de graduação dessa 

Universidade devem entrar em contato com a Coordenação de seu próprio curso para saber 

mais sobre este Projeto e se possível se candidatar a uma vaga. 
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A motivação para participar deste Projeto se deu através diversos relatos de 

experiência ouvidos desde os primeiros períodos da graduação e a particular curiosidade de 

viver uma cultura e realidade diferente. A possibilidade de realizar a entrevista para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a partir de uma realidade diferente das vivenciadas 

até o momento foi outro fator estimulante à ida. 

A Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV) e o Hospital Maternidade São 

Domingos Sávio (HMSDS) são conveniados a Universidade Federal Fluminense e funcionam 

como campo de atuação de acadêmicos, residentes e outros profissionais de diversas áreas de 

conhecimento além da saúde, formando uma equipe multidisciplinar e integrada. 

A unidade tem estrutura física pequena e uma grande demanda de procura. O HMSDS 

desenvolvendo ações em saúde de nível de atenção secundária. Atende a população do 

município de Oriximiná, tanto as que moram na área urbana e nas proximidades e as que 

moram em áreas rurais, denominadas interior. Também presta assistência às comunidades 

adjacentes, como a tribo wai wai e a comunidade quilombola. 

O estudante convocado a vaga do Projeto terá a oportunidade de realizar atividades na 

maioria dos setores do HMSDS. Tais atividades envolvem: consulta pré-natal e puerperal, 

assistência as gestantes em trabalho de parto, gestantes durante o parto normal e  cesário, 

gestantes com intercorrências gestacionais, puérperas, pré, trans e pós-operatório, circulação 

de sala de cirurgia, cuidados imediatos e mediatos aos recém-nascido, atividades gerenciais e 

administrativas. 

A vinda desta equipe à UAJV e ao HMSDS propicia benefícios às unidades e a 

população de forma geral. Novos saberes e diferentes pontos de vista de uma única situação 

são socializados a fim de proporcionar melhoria nas condições de atendimento à população e 

possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais e crescimento 

pessoal aos integrantes das equipes formadas. 

Apesar de ter desenvolvido ações em saúde no HMSDS, tive a oportunidade de visitar 

duas Unidades Básicas de Saúde da área urbana do município de Oriximiná onde foi possível 

a coleta de dados para este estudo. A coleta de dados ocorreu conforme descrito na 

Metodologia respeitando o cenário e os sujeitos elegidos. 
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2. 
 

2.1.   

REFERENCIAL TEÓRICO 

 Sistematização significa ato ou efeito de sistematizar, ou seja, organizar diversos 

elementos em um sistema. A SAE é relacionada à cultura da enfermagem brasileira já que nos 

demais países essa nomenclatura não é empregada. A sistematização é essencial na 

A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

Com a evolução e o desenvolvimento das tecnologias e inovações interativas que 

cerceiam a área da saúde, a equipe de enfermagem se depara com o desafio de promover o 

desenvolvimento de sua equipe sem deixar de lado sua principal atividade, o cuidar. Isto deve 

refletir uma assistência de qualidade e bem fundamentada nos princípios técnicos e 

científicos. 

A enfermagem se utiliza de um modelo de processo de trabalho que possui como 

principal objetivo sistematizar a assistência em saúde prestada ao usuário e direcionar o 

cuidado, denominado SAE. Sabendo quais são os elementos desse processo, o objeto poderá 

ser transformado no foco da atenção. 

Está é considerada 

 

 

uma atividade privativa do enfermeiro que utiliza o conhecimento científico para 
identificar as situações de saúde/doença e elaborar ações de assistência de 
enfermagem que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. (VENTURINI; 
MARCON, 2008, p. 571). 
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organização do PE. Leopardi (2006 apud GARCIA; ENGRY4

Na prática assistencial de enfermagem observa-se que os diversos registros referentes 

ao cuidado do usuário são anotados manualmente. Nestes registros geralmente constam os 

cuidados prestados, as intervenções que foram realizadas e as que ainda serão assim como as 

orientações ao usuário.  Quando de grande relevância, estes registros são realizados em seu 

próprio prontuário como meio de gerar melhor assistência através da sociabilização do 

conhecimento e comunicação com a equipe. Entretanto, nota-se que em alguns casos o 

registro acaba tornando-se ineficiente para atingir tais finalidades. Isso se deve ao fato de que 

as anotações de enfermagem podem ser inconsistentes, ilegíveis e subjetivas à medida que 

, 2010, p. 331) defende que “o 

Processo de Enfermagem exige uma Sistematização consciente do trabalho, a partir de uma 

metodologia adequada a produção do cuidado necessário”. 

Todavia, Tannure e Gonçalves (2008 apud GARCIA; ENGRY4, 2010, p. 331) 

discorrem sobre a SAE como sendo um sinônimo do PE. Destacam que na etapa inicial da 

sistematização da assistência de enfermagem é necessária a adoção e seleção de uma teoria de 

enfermagem.  A sistematização abrange tanto a concepção consciente do trabalho de 

atendimento aos clientes do sistema de saúde, firmado no conhecimento técnico-científico, 

quanto nas realizações dos cuidados diretos e indiretos, planejadas mediante a aplicação de 

metodologias distintas. A Sistematização da Assistência de enfermagem exige do profissional 

dinamicidade, flexibilidade e constante revisão (GARCIA; ENGRY 2010, p.332). 

Este instrumento do trabalho de enfermagem é um processo dinâmico que requer do 

profissional atuante conhecimento técnico-científico. Apresenta-se como uma peça-chave da 

assistência que possibilita que o profissional de enfermagem saia do assistir intuitivo e 

assistemático, para o agir organizado e sistemático. Isto possibilitará a identificação das 

necessidades do usuário, apresentação de uma proposta ao seu atendimento e posterior criação 

de um plano de cuidados, direcionando a Equipe de Enfermagem às ações adequadas a serem 

realizadas. Por fim, este conjunto de ações contribuirão para a promoção, prevenção e 

recuperação da saúde do indivíduo. 

                                                           
4 GARCIA, T.R.; ENGRY, E.Y. Integralidade da Atenção no SUS e Sistematização da Assistência.  Porto 
Alegre: Artmed. 2010.  
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não se utiliza uma metodologia com estrutura definida e de uso padronizado (SANTOS et al, 

2003). 

Em resposta a atividade de atribuir significado ao mundo da enfermagem, tem-se não 

só elaborado, como comunicado, de modo sistemático um corpo de conhecimento específico 

aplicável em qualquer dos campos da prática profissional - ensino, pesquisa ou assistência. 

Esse corpo de conhecimento não é estático. Com o passar dos anos está assumindo diversos 

modos de expressão em sua trajetória de construção. As teorias de enfermagem compõem um 

desses modos, defini-se como expressão formal do padrão empírico de conhecimento, ou da 

Ciência de enfermagem. Florence Nightingale através de suas escritas formou algo além de 

uma teoria da enfermagem. Criou uma filosofia para a prática da enfermagem que serviu 

como base na formação de diversos outros modelos conceituais e teorias de enfermagem 

contemporâneas. Apesar de Florence ter iniciado suas descobertas na segunda metade do 

século XIX foi somente a partir da década de 1950 que se iniciou a articulação e 

sistematização de novas visões teórico-filosóficas na enfermagem. Com a finalidade de 

preencher as lacunas referentes à necessidade de explicar, descrever e controlar os fenômenos 

que fazem parte do domínio de interesse com referenciais próprios forneceu ímpeto para a 

criação de teorias de enfermagem, assim como a consignação de dispositivos que garantissem 

a utilização dessas, no campo prático (GARCIA et al, 2010, p. 33- 34).  

Florence Nightingale teve forte influencia sobre a enfermagem mundial ao lutar pela 

edificação da profissão mediante os conhecimentos científicos. Assumiu a enfermagem como 

diferente da medicina, propondo sua organização e seu processo administrativo. Em sua teoria 

Nightingale estabeleceu conhecimento de enfermagem focado no usuário sem deixar de lado 

os fatores ambientais que influenciam no processo saúde-doença. Preocupava-se com ar e 

águas limpos, controle de barulhos, redes de esgotos adequados e diminuição das sensações 

de temperatura. 

Data-se desde a década de 1950 a preocupação e a tentativa de reorganização do 

conhecimento de enfermagem. Neste mesmo período houve um avanço em relação às Teorias 

de Enfermagem. Estas focavam o papel assistencial da enfermagem às necessidades dos 

usuários. Tannure e Pinheiro (2011) citam Wanda Horta como a principal responsável pela 

mudança da visão assistencial da enfermagem, no Brasil, a partir de sua teoria. Horta propôs 

uma assistência de enfermagem sistematizada embasada nas Necessidades Humanas Básicas. 
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As teorias de enfermagem podem ser classificadas de duas formas. A primeira 

classificação é feita a partir da identificação do foco primário possibilitando a distinção entre 

quatro grupos de teorias de enfermagem: o primeiro trata-se das teorias centradas no cliente; o 

segundo nas teorias centradas no relacionamento entre cliente e o ambiente; o terceiro nas 

teorias centradas nas interações enfermeiro-cliente e o quarto grupo nas teorias centradas na 

terapêutica da enfermagem. A segunda classificação é feita baseada no papel desempenhado 

pelos enfermeiros em sua prática profissional e a escola de pensamento que os teóricos 

estavam ligados (GARCIA et al, 2010). 

Esta pode ser dividida em três grupos distintos: o primeiro é o das orientadas para as 

necessidades dos clientes criadas por teóricas como Faye Abdellah, Virginia Henderson e 

Dorothea E. Orem. O segundo é o das orientadas ao processo de interação enfermeiro-cliente 

criadas por teóricas como Imogene M. King, Ida Jean Orlando, Josephine Paterson, Loretta 

Zderad, Hildegard Peplau, Joyce Travelbee e Ernertine Wiedenbach. O terceiro é o das 

orientadas aos resultados das ações de enfermagem tendo como principais criadoras Dorothy 

Johnson, Martha Rogers, Myra Estrin Levine e Sister Callista Roy (GARCIA et al, 2010).  

Mcewen (2009 apud TANNURE; PINHEIRO5

No meado da década de 1980 houve a criação da Lei 7.498, de 25/06/86, que dispõe 

sobre regulamento do exercício da enfermagem. Nesta encontram-se descritas as quatro 

categorias de profissionais da enfermagem e lhes conferem atribuições privativas e como 

integrantes da equipe de saúde. Em 1987 foi criado o Decreto 94.406/87 para ampliar a 

referida lei que não foi clara em alguns pontos referentes às atribuições que cabiam a cada 

, 2011, p.18) afirma que “o uso de 

teorias de enfermagem oferece estrutura e organização ao conhecimento de enfermagem [...] 

promove prática racional e sistemática [...] promove um cuidado coordenado e menos 

fragmentado”. Portanto o profissional de enfermagem deve eleger uma teoria de enfermagem 

que sirva de base para sua prática para que a partir dessa se inicie o processo de 

sistematização da assistência. As teorias de enfermagem possibilitam a reflexão criativa e o 

domínio do processo de trabalho, assim como uma quebra na execução tradicional de tarefas 

complementares ao ato médico (GARCIA et al, 2010).  

                                                           
5 TANNURE, M.C.; PINHEIRO, A.M. SAE: Sistematização da Assistência de Anfermagem: Guia Prático. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
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categoria de enfermagem. Entre outras atividades privativas do enfermeiro, este Decreto 

definiu a elaboração da prescrição de enfermagem como uma delas. 

Outro marco significante para dar maior visibilidade à SAE foi à criação da Resolução 

COFEN nº 358/ 2009. Esta dispõe sobre a SAE e a implementação do Processo de 

Enfermagem em Ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

enfermagem. O PE é o método utilizado para sistematizar a assistência de enfermagem no 

território nacional e mundial. Dessa forma, é imprescindível que os profissionais de 

enfermagem tenham conhecimento e sejam capazes de aplicar as normas regulamentadoras do 

exercício. O Art 2º desta Resolução, discorre sobre o Processo de Enfermagem e cita que este 

é organizado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorretes. São elas: 

Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, 

Implementação, e Avaliação de Enfermagem (BARROS; LOPES, 2010). 

O Histórico de Enfermagem refere-se à coleta de dados para obtenção de informação 

sobre a pessoa, família ou coletividade. O Diagnóstico de Enfermagem refere-se à escolha do 

diagnóstico que melhor se adéqua à pessoa, família ou coletividade de acordo com os dados 

previamente coletados. O Planejamento de Enfermagem refere-se à elaboração de 

intervenções que melhor se adéquam ao problema identificado para alcançar determinado 

resultado. A Implementação refere-se a colocar em prática as ações de intervenção propostas 

no Planejamento de Enfermagem. A Avaliação de Enfermagem refere-se à verificação de 

mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade em função das ações de 

intervenção executadas (COREN nº 358/ 2009). A partir destas definições em lei passou a 

existir maior incorporação dos profissionais de enfermagem à SAE. 

Como uma das diversas vantagens da implementação da SAE na assistência prestada, 

destaca-se, para o usuário, a garantia de uma melhor prestação de assistência em saúde devido 

a melhor organização de suas informações necessárias ao cuidar. A partir destas estratégias de 

melhor administração das informações é possível que os profissionais de enfermagem as 

utilizem de maneira a estimular o pensamento clínico e crítico baseado em evidências 

concretas. Este conhecimento gerado a partir destas informações possibilitam o 

desenvolvimento de seu potencial intelectual e em consequência a isto, ser mais autônomo na 

prestação das ações em saúde e possuir maior reconhecimento. 
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A busca por maior autonomia dos profissionais de enfermagem e por maior 

visibilidade de profissão é um incentivo para que estes estudem e produzam conhecimento na 

área. Esta produção auxiliará a sistematização da assistência a ser prestada. Para alcançar esse 

patamar, a enfermagem necessita fazer a diferença como parte da equipe multidisciplinar que 

atua para contribuir na melhora do estado de saúde do indivíduo, família e coletividade. 

Torna-se necessário que a enfermagem se defina como profissão e campo de conhecimento 

específico, deixando bem clara sua contribuição na integração com as demais profissões. A 

mudança na linguagem utilizada durante a realização da prática profissional é um dos 

aspectos que necessita ser aprimorado. A comunicação deve atingir a dimensão de termos que 

possibilitem a transmissão de informação precisa através de uma terminologia adequada 

(GARCIA; ENGRY, 2010). 

Para o reconhecimento do profissional e da profissão, o enfermeiro deve exercer suas 

atribuições com resultados satisfatórios através de seu conhecimento técnico-científico, 

habilidades e atitudes adequadas. Concomitantemente a este fato ocorre a humanização da 

assistência, fator que deve estar sempre atrelado à prática das ações de enfermagem. 

(MENEZES et al, 2011) 

O processo de humanização dos cuidados em saúde envolve: 

 

 

valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: 
usuários, trabalhadores e gestores; fomento da autonomia e do protagonismo desses 
sujeitos; aumento do grau de co-responsabilidade na produção de saúde e de 
sujeitos; estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no 
processo de gestão; identificação das necessidades sociais de saúde; mudança nos 
modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho tendo como foco as 
necessidades dos cidadãos e a produção de saúde; compromisso com a ambiência, 
melhoria das condições de trabalho e de atendimento. (BRASIL, 2004, p. 13).  

 

Humanização é o “atendimento das necessidades biopsicossocioespirituais do 

indivíduo tanto no contexto do trabalhador (servidor) quanto na do usuário (cliente/paciente)” 

(MATSUDA; SILVA; TISOLIN; 2003, p.163). A Humanização do SUS mereceu destaque de 

política pública e aponta a necessidade de uma atuação holística e sistematizada do cliente. 
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Humanizar os cuidados envolve também respeitar a individualidade do outro. Por 

diversas vezes, o cuidado acaba se tornando a aplicação de uma técnica de enfermagem. Parte 

deste pensamento é de fundamental importância para que os profissionais de saúde passem a 

refletir sobre suas ações e perceber que o ser ao qual estas técnicas são aplicadas e que lhe é 

proporcionado cuidado é um ser biopsicossocial. Esta reflexão é necessária para se entender a 

necessidade da humanização da assistência (BARBOSA; SILVA, 2007).  

Knobel (1998: 1.306 apud MATSUDA; SILVA; TISOLIN6

                                                           
6 MATSUDA, L.M.; SILVA, N.; TISOLIN, A.M.. Humanização da assistência de enfermagem: estudo com 
clientes no período pós-internação de uma UTI-adulto. Acta Scientiarum. Health Sciences. Maringá, v. 25, no. 2, 
p. 163-170, 2003. 

, 2003) ao associar à 

humanização a prática de enfermagem afirma que “humanização é um antigo conceito que 

renasce para valorizar as características do gênero humano. Para que seja verdadeiramente 

recuperado, é necessária uma equipe consciente dos desafios a serem enfrentados e dos 

próprios limites a serem transpostos”. Entretanto, são poucos os relatos a respeito da 

implementação e dos resultados de medidas que visem minimizar a impessoalidade do cliente.  

 Matsuda et al. (2000), quando discorre sobre o enfoque no cliente pela enfermagem, 

afirma que 
 

 

a concepção da valorização do usuário dos serviços de saúde é, sem dúvida, um 
desafio que necessita de coragem, compromisso e habilidade por parte dos seus 
provedores. Assim, o intuito da humanização e da manutenção da dignidade humana 
no processo deve ser considerado como direito inalienável.  (p. 17) 
 

Tendo em vista minha prática acadêmica, foi possível observar que geralmente a 

assistência ao usuário que busca pelos diversos serviços de saúde é pautada no modelo 

biomédico tradicional. Neste, o ser humano é considerado apenas como uma patologia que 

deve ser tratada. Distancia-se da visão integral, na qual o indivíduo deve ser compreendido e 

visto como um todo e complexo nas suas necessidades biopsicossociais no contexto em que se 

encontra inserido. A visão integral leva em consideração que os problemas relacionados à 

saúde surgem articulados aos determinantes dos contextos não somente biológicos, mas 

também sociais, culturais, econômicos e políticos. A interação entre estes determinantes 

influenciam o processo saúde-doença 
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Os profissionais da área da saúde devem ser capazes de perceber que as demandas de 

necessidades em saúde não estão restritas apenas às necessidades médicas, como problemas 

de saúde oriundos de desordem biológica. Essas demandas dizem respeito também às 

carências e vulnerabilidades que se expressam a partir dos diversos estilos de vida e de 

identidades individuais e coletivas. 

Nesta linha de pensamento, os profissionais de enfermagem devem ser capazes de 

identificar a cultura local e reconhecer o ambiente em que o cuidado estará inserido. Esta 

identificação e reconhecimento contribuirão para melhor objetivação e organização das ações 

de enfermagem tornando o plano de cuidados de fato efetivo. 

Santos e Cubas (2012), justificam a necessidade de organização da assistência prestada 

à saúde ao se levar em consideração a enorme heterogeneidade e diversidade de demandas 

impostas pelo indivíduo em diversas partes do país e do mundo. Estas distintas demandas de 

necessidade são responsáveis por direcionar o processo saúde-doença. 

 

 

Necessidades em saúde podem ser a busca de algum tipo de resposta para as más 
condições de vida [...] procura de um vínculo afetivo e efetivo com algum 
profissional; a necessidade de se ter maior autonomia no modo de levar a vida, ou 
mesmo, ter acesso a alguma tecnologia de saúde disponível, capaz de melhorar e 
prolongar a vida. (SANTOS; CUBAS, 2012, p. 20) 

 

Quando os serviços de atenção à saúde se organizam de modo a prestar assistência 

dando enfoque nas necessidades e queixas trazidas pela população, são tidos como mais 

eficientes. Isto se deve a fato de apresentar maior capacidade de escuta sensível e atenção às 

necessidades em saúde de maneira, não genérica, e sim direta à queixa, buscando solucioná-

la. Este modo de atenção é traduzido como satisfatório à população. 

A integralidade é tida como um princípio da humanização do cuidado em saúde. 

Trabalha com a possibilidade de compreender as necessidades mais abrangentes do ser 

humano, dando valor à articulação entre atividades preventivas e assistenciais de saúde. 
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Na atenção à saúde das mulheres, compreendemos a integralidade como a 
concretização de práticas de atenção que garantam o acesso das mulheres a ações 
resolutivas construídas segundo as especificidades do ciclo vital feminino e do 
contexto em que as necessidades são geradas. Nesse sentido, o cuidado deve ser 
permeado pelo acolhimento com escuta sensível de suas demandas, valorizando-se a 
influência das relações de gênero, raça/cor, classe e geração no processo de saúde e 
de adoecimento das mulheres. (COELHO et al, 2009, p. 155). 

 

Ao refletir sobre a prática assistencial de enfermagem, Tannure e Pinheiro (2011) 

concluem que esta ciência se desenvolveu a partir do “fazer” mecanicista deixando de lado a 

reflexão sobre este “fazer” e as novas possibilidades de ação na prática assistencial e gerencial 

da enfermagem. 

Percebe-se atualmente que há uma busca pela qualidade da assistência à saúde nos 

diversos níveis de complexidade, pela própria população. Fato é, que para que esta qualidade 

seja alcançada deve-se haver não somente um melhor preparo técnico dos profissionais da 

saúde atuantes, como também melhor preparo teórico e humano para lidar com cada cliente de 

maneira única e individualizada. 

Tannure e Pinheiro (2011) convergem de ideia com Cunha et al. (1989), Waldow et al. 

(1995), Figueiredo et al. (1998), Cianciarullo et al. (2000) e Chiesa et al. (2000) ao reforçarem 

que “a prática organizada de enfermagem deve acontecer a partir da sistematização da 

assistência” (p. 227). Ainda de acordo com os autores, a prática embasada na sistematização 

minimizará as divergências existentes entre condutas dos profissionais e maximizará a 

satisfação do cliente. 

 

2.2 

A partir da década de 1980, houve um período da história o qual foi marcado 

intensamente pela organização de movimentos sociais. Neste contexto, destaca-se o 

AS POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E A SAE 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às Políticas Nacionais de Saúde nas 

primeiras décadas do século XX, sendo limitada apenas às demandas relativas à gravidez e ao 

parto, permanecendo sem assistência na maior parte de sua vida. Este tipo de atenção à 

mulher a restringia ao papel de criadora, educadora e cuidadora da saúde dos filhos e dos 

demais membros da família. 
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movimento feminista no qual as mulheres independentemente de sua classe, sua raça e sua 

idade iniciaram a reivindicação aos direitos relacionados à sua própria saúde. Em 

consequência a este movimento e das críticas a cerca do modelo materno-infantil, no ano de 

1984 é criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM, 2004). 

Com forte atuação no campo da saúde, o movimento feminista contribuiu para que se 

fossem analisadas questões referentes à saúde da mulher deixadas de segundo plano como, 

por exemplo, sexualidade, saúde reprodutiva, anticoncepção, doenças sexualmente 

transmissíveis e sobrecarga da força de trabalho. A partir da criação do PAISM, as políticas 

públicas referentes à saúde da mulher recebem um enfoque diferenciado, voltado à prática de 

saúde integral com ênfase na função da prática educativa (BRASIL, 2004). 

O PAISM incorporou como princípios e diretrizes de suas ações propostas de 

descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, assim como a integralidade e a 

equidade na assistência à saúde. Este:  

 

 

incluía ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, 
englobando a assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e 
puerpério, no climatério, em planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero e 
de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional 
das mulheres. (BRASIL, 2004, p. 17) 

 

O Ministério da Saúde refere, na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (2004), a humanização e a qualidade da assistência em saúde prestada como aspectos 

essenciais para que as ações de saúde alcancem seus objetivos. São eles: resolução dos 

problemas identificados, satisfação das usuárias, fortalecimento da capacidade das mulheres 

frente à identificação de suas demandas, reconhecimento e reivindicação de seus direitos e 

promoção do autocuidado. Refere também que a qualidade da assistência prestada está 

relacionada ao atendimento integral do usuário, superando a visão biologicista. 

Com o intuito de superar tal visão, deve-se agregar à prática ações baseadas em 

determinadas linhas de cuidado. As linhas de cuidado são apresentadas por Santos e Cubas 

(2012, p. 21) como uma “possibilidade de compreensão e reorganização dos serviços de 

saúde, de forma a atender as necessidades a partir de um aporte das vulnerabilidades em 
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saúde”. Ou seja, a atenção prestada ao indivíduo deve ser direcionada ao ciclo de vida em que 

está vivendo. Deve haver diagnósticos, intervenções e resultados esperados para tal fase. 

Já, Braga (2006 apud SANTOS; CUBAS7

No ano de 1994, o Ministério da Saúde apresentou um novo modelo assistencial da 

saúde denominado Programa Saúde da Família (PSF). Este programa prioriza as ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família de forma integral e 

contínua levando em consideração a integralidade, universalidade e equidade, princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (ARAÚJO, 2004). 

, 2012, p. 22) apresenta linhas de cuidado 

como: 

 

 

o conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao enfrentamento de 
determinados riscos, agravos ou condições específicas do ciclo de vida [...] sendo 
sua implementação estratégia central para a organização e a qualificação das redes 
de atenção à saúde, com vistas à integralidade da atenção [...] permite, assim, o 
acompanhamento adequado, racional e humano. 

 

A atenção primária é a porta de entrada para a rede de serviços de saúde e também 

para uma diversidade de demandas sociais que acabam por se traduzir em demandas de saúde 

(COELHO et at, 2009). Ao se realizar uma prática assistencial pautada na integralidade do 

usuário, compreende-se que essas demandas sociais trazidas como problemas da vida, 

futuramente poderão desencadear uma patologia propriamente definida. Neste contexto, vê-se 

a importância das tecnologias de conversas, voltadas para uma escuta sensível, que facilitam a 

identificação das necessidades que podem vir a ser satisfeitas através do serviço de saúde. 

A prática embasada por linhas de cuidados gera ações de busca por melhor qualidade 

de vida, capacita o usuário para que o mesmo seja capaz de desenvolver seu próprio auto-

cuidado, sendo autônomo em seu processo saúde-doença e organiza fluxos assistenciais. 

Mediante ao exposto, pode-se inferir que a linha de cuidado é o “fluxo ideal de percurso do 

usuário rumo ao atendimento de suas necessidades” (SANTOS; CUBAS, 2012, p. 23). 

                                                           
7 SANTOS, A.S.; CUBAS, M.R. Saúde Coletiva: Linhas de Cuidado e Consulta em Enfermagem. Rio de Janeiro 
: Elsevier, 2012. 
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Este modelo assistencial deve ser o gestor do projeto terapêutico do indivíduo, 

acompanhando-o ao longo do tempo e garantindo seu acesso aos demais níveis de assistência, 

dando continuidade às ações de cuidado preconizadas para o usuário (SANTOS; CUBAS, 

2012). 

Através de suas ações, o PSF foi sendo reconhecido como uma estratégia capaz de 

fortalecer a política nacional de saúde, preconizada na Constituição Brasileira e na Lei 

Orgânica de Saúde. 

 

 

Ele é definido como uma dinâmica para a estruturação dos serviços de saúde, bem 
como para sua relação com a comunidade e entre os diversos níveis de 
complexidade assistencial. Assume o compromisso de prestar assistência resolutiva 
à população na unidade de saúde e no domicílio de acordo com as reais 
necessidades, identificando os fatores de risco aos quais ela está exposta e intervindo 
de forma apropriada. Seria a prática humanizada de saúde, buscando a satisfação do 
usuário através do estreito relacionamento dos profissionais com a comunidade e 
estimulando-a ao reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e, 
portanto, expressão de qualidade de vida [...] Conforme o Ministério da Saúde, o 
principal propósito do PSF é o de reorganizar a prática da atenção à saúde em novas 
bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, 
com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Prioriza as ações de 
prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e 
contínua [...] profissionais e a comunidade criam vínculos de coresponsabilidade que 
facilita a identificação e o atendimento dos problemas de saúde da comunidade. 
(CENTA; ALMEIDA, 2003, p. 104). 

 

A estratégia de Saúde da Família é um processo dinamizador do SUS reorientando o 

modelo assistencial mediante a implantação de equipes multiprofissionais em Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). Levando-se em consideração as informações do Departamento de 

Atenção Básica, estas equipes multiprofissionais são responsáveis pelo acompanhamento de 

uma determinada quantidade de famílias previamente definidas a partir da análise de uma área 

geográfica delimitada. Atuam com ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e 

manutenção da saúde da comunidade. 

A equipe do PSF recomendada pelo Ministério da Saúde é composta, no mínimo, por 

um(a) médico(a), um(a) enfermeiro(a), um(a) auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes 

comunitários de saúde (ACS), podendo incorporar outros profissionais de saúde, de acordo 
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com as demandas dos serviços locais, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS 

por equipe de Saúde da Família. (BRASIL, 2006) 

O desenvolvimento comunitário é uma estratégia da educação em saúde utilizada 

como forma de intervenção social ao ser capaz de provocar alterações de comportamento e 

gerar mudanças culturais através de um laço estreito entre o indivíduo/comunidade e o 

profissional. 

 

2.3 A CONSULTA DE ENFERMAGEM E A SAE 

O enfermeiro necessita desenvolver uma visão integralizada de seus clientes gerando o 

cuidado integral que deverá englobar promoção a saúde, cura e reabilitação. A assistência 

deve ser realizada em todas as suas nuanças, algo além da atenção a doença. O acolhimento e 

o atendimento digno devem ser prioridades nas consultas. Através desta atuação os 

enfermeiros conseguem aproximação, diálogo e formação de vínculo com os clientes. A 

consulta de enfermagem é considerada “um atendimento prestado por um profissional, neste 

caso da Enfermagem, que tem como base o cuidado, com o objetivo de diagnosticar, orientar 

e realizar intervenções” (SANTOS; CUBAS, 2012, p. 33).  

Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do PE, de modo a 

alcançar os resultados esperados. Cabe-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem 

acerca das respostas do individuo, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo de saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem 

a serem realizadas (Resolução COFEN Nº 358/2009). 

A implementação da SAE permite a melhora na qualidade da assistência prestada 

através da consulta de enfermagem, aumentando o poder de percepção dos profissionais para 

identificação dos problemas permitindo a realização do devido plano de cuidados. A consulta 

de enfermagem é uma atividade onde ocorre a integração de ações que mantém relações de 

interdependência, o que favorece a sistematização focada na produção de resultados 

aguardados de acordo com os parâmetros pré estabelecidos com a necessidade da utilização 

de determinados recursos que serão úteis na viabilização das intervenções. Pesquisas mostram 

que a utilização da SAE nas consultas promove resultados positivos tanto para os usuários 

quanto para os profissionais garantindo a qualidade da assistência prestada.  
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Na perspectiva de Vanzin (apud MARTINELLI, 2004, p. 210) 
 

 

[...] a consulta de enfermagem é uma atividade essencial do enfermeiro no processo 

de assistência ao cliente. Esta atividade é de grande importância e resolutividade 

quando realizada de maneira adequada, pois, além de gerar autonomia e realização 

profissional, fortalece o acolhimento entre enfermeiro e o usuário e vice-versa.  

 

Na Resolução nº 159/93, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) declara que a 

consulta de enfermagem “utiliza componentes do método científico para identificar situações 

de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de Enfermagem que contribuam para a 

promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação”. 

Exposta como atividade privativa do profissional e enfermagem de nível superior 

completo, a consulta de enfermagem, é respaldada legalmente pelo COFEN, na lei nº 

7.498/86, no artigo 11, inciso I, alínea “i”. Esta lei dispõe sobre a Regulamentação do 

Exercício Profissional de Enfermagem.  

Santos e Cubas (2012, p. 35) afirmam que a consulta de enfermagem é “considerada 

um instrumento de trabalho da Enfermagem capaz de documentar a assistência prestada e que 

necessita ser norteado por um método sistemático” e listam qualidades e benefícios deste 

serviço. São eles: 

 

 

demonstração do caráter educativo da consulta [...] aquisição de confiança e 
construção de vínculo; ao ser aplicada concomitantemente a uma teoria que embase 
o cuidado, direciona o atendimento, facilitando sua organização; redução da 
frequência de internações e de aumento das ações de autocuidado [...] detecção 
precoce de desvios de saúde e o acompanhamento das medidas instituídas. (p. 36) 

 

O diagnóstico de enfermagem é um processo de julgamento clínico, sendo, portanto, 

tradicional na prática da enfermagem, este expõe a conclusão do julgamento clínico que 

especifica as respostas apresentadas pelos clientes (CRUZ, 2001). 

Diversos peritos apontam que a utilização de sistemas de classificação resulta em uma 

gama de benefícios para a enfermagem. São eles: fornecer linguagem uniformizada para a 

troca de informações entre enfermeiros e outros profissionais de saúde; viabilizar a 
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documentação de informações de enfermagem, contribuindo para o cuidado do cliente; 

possibilitar o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de informação da profissão; facilitar o 

ensino de acadêmicos de enfermagem na tomada de decisão; estimular a investigação em 

enfermagem por meio da vinculação com dados disponíveis nos sistemas de informação de 

enfermagem e em outros sistemas de informação em saúde. A uso de linguagens padronizadas 

atua positivamente para a promoção do cuidado de enfermagem qualificado. Contribui 

também para evidenciar a efetividade do cuidado e a estimular atividades de pesquisa. A 

enfermagem tem buscado a uniformização da linguagem por meio de iniciativas para o 

desenvolvimento de classificações para a sua prática profissional. (NOBREGA; GARCIA, 

2005; apud LUCENA; BARROS8

                                                           
8 LUCENA, A. F.; BARROS, A. L. B. L. Mapeamento cruzado: uma alternativa para a análise de dados em 
enfermagem. Acta paul. Enferm., São Paulo, v. 18, n. 1, mar. 2005. 

, 2005). 

A sistematização da assistência na atenção básica implica a organização do trabalho. A 

Resolução COFEN nº 272/2002 reitera a importância e a necessidade de planejar a assistência 

de enfermagem e discorre que as ações privativas do enfermeiro. São elas: implantação, 

planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem”. Estas ações 

envolvem a consulta de enfermagem (histórico, exame físico, diagnóstico de enfermagem, 

prescrição de enfermagem e evolução de enfermagem) e o relatório de enfermagem 

(BARROS; LOPES, 2010, p.64). 

A SAE no âmbito da saúde coletiva necessita ser construída sob a concepção das 

necessidades humanas, além do conceito das necessidades básicas, considerando-as como 

necessidades de saúde articuladas às necessidades sociais (BUB; GARCIA, 2002). 

 Ao se implementar a SAE na consulta de enfermagem, levando-se em consideração 

suas cinco etapas inter-relacionadas e interdependentes, aumentará a capacidade de percepção 

do profissional de enfermagem para a detecção de aspectos significativos que podem interferir 

no processo saúde-doença do indivíduo além de valorizar o profissional e proporcionar um 

resultado qualificado. Esta melhor detecção favorecerá a criação de planos de cuidados mais 

direcionados ao indivíduo. Este tipo de cuidado individualizado e humanizado levando em 

consideração situações pessoais potencializará sua recuperação, tornando a ação mais efetiva. 
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O enfermeiro necessita desenvolver uma visão integralizada de seus clientes tendo em 

vista o cuidado integral, englobando promoção a saúde, cura e reabilitação. A assistência de 

vê ser realizada em todas as suas nuanças, algo além da atenção a doença, o acolhimento e o 

atendimento digno devem ser prioridades nas consultas. 
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3. 

3.1 

METODOLOGIA 

ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e de abordagem qualitativa. Foi 

realizada a partir da análise do conteúdo de monografias, resoluções do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), manuais do Ministério da Saúde (MS) e de artigos encontrados em 

bases de dados bibliográficas e na rede no período temporal compreendido entre o mês de 

novembro do ano de 2012 e o mês de novembro do ano de 2013. Os artigos tratam da 

implantação/ implementação do Processo de Enfermagem (PE) ou da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), assim como a abordagem ao usuário na assistência ao pré-

natal e puerpério. 

Pesquisa pode ser entendida como um processo composto por etapas formais e 

organizadas sistematicamente que objetiva alcançar respostas para questionamentos prévios 

(GIL, 2008). A pesquisa básica “objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da 

ciência sem aplicação prática prevista” (KAUARK, 2012, p. 26).                                                 

As pesquisas descritivas, segundo Gil (2008), “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis” (p. 28). 

Já a pesquisa exploratória, “objetiva a maior familiaridade com o problema, tornando-

o explícito, ou à construção de hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado” (KAUARK, 

2010, p. 28). 
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Os métodos de pesquisa descritivo e exploratório foram eleitos para esta pesquisa a 

fim de atender os objetivos propostos que envolvem descrever/ identificar a aplicabilidade da 

SAE na prática assistencial do profissional. Para tal será preciso descrever determinado 

fenômeno e se familiar com o tema através de levantamentos bibliográficos. 

O método de abordagem qualitativo é aquele em que “há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números [...] Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas” (KAUARK, 2012, p. 26). 

 

3.2 CENÁRIO E SUJEITOS 

O cenário deste estudo foram duas Unidades Básicas de Atenção à Saúde que 

ofereciam à população local consultas de enfermagem à mulher no período pré-natal. Estas 

unidades desenvolvem suas ações dentro do programa Estratégia Saúde Família (ESF) no 

município de Oriximiná – PA. As unidades foram UBS Antônio Miléo e UBS Dr. Lauro 

Corrêa Pinto. Os sujeitos deste estudo foram três enfermeiros que participam das atividades 

diárias das unidades acima citadas realizando consultas de enfermagem à mulher no período 

pré-natal. 

A Unidade Básica de Saúde funciona para a realização de atendimento de atenção 

básica e integral a um público de forma programada ou não nas especialidades básicas. Neste 

mesmo local pode ser oferecido o atendimento odontológico a assistência de outros 

profissionais de nível superior. A assistência deve ser permanente e prestada por médico 

generalista ou especialista nestas áreas. Pode ou não oferecer Serviço Auxiliar de Diagnóstico 

e Terapia (SADT) e Pronto Atendimento 24 horas (Brasil, 2006).  

 

3.3 

A fim de se alcançar os objetivos propostos para este estudo, foi realizado coleta de 

dados dos sujeitos e nos locais acima citados. Esta aconteceu a partir de entrevista elaborada 

com questões abertas, conforme APÊNDICE B. O registro das informações coletadas foi 

COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
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arquivado em arquivo de áudio mediante à gravação da fala do sujeito. Esta fala gravada 

posteriormente foi transcrita, analisada e divida em três categorias distintas e complementares. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)/ UFF conforme cronograma que segue no 

próximo item. O mesmo atenderá às normas regulamentadoras e as diretrizes de pesquisas 

envolvendo seres humanos como estabelecido na Resolução 196/ 96 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Foi empregado aos sujeitos o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), 

conforme APÊNDICE A para formalização da participação, onde foram explicados os 

objetivos e finalidade do estudo, bem como os direitos do participante durante o procedimento 

da coleta de dados, como desistir da participação durante a entrevista. 
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4. 

Para que os enfermeiros possam tomar as decisões em relação à execução de 

atividades assistenciais voltadas ao cuidar, este deve estar embasado em conhecimentos 

científicos e ser capaz de associá-lo ao seu pensamento crítico e raciocínio clínico. Barros e 

Lopes (2010), partem do princípio que ao se possuir conhecimentos e procedimentos 

teoricamente organizados, sistematizados e sempre reformulados se constrói um alicerce 

seguro para que a ação de enfermagem seja eficiente proporcionando resolutividade ao 

problema exposto pelo usuário. 

Partindo-se desta afirmação pode-se perceber, de maneira sutil, a importância de se ter 

uma prática assistencial de enfermagem sistematizada. Para tal, é necessário que os 

profissionais de enfermagem conheçam a SAE, saibam sua importância e sejam capacitados 

para utilizá-la em seu cotidiano profissional. 

Através da entrevista realizada alguns pontos referentes à SAE ficam claros. Para 

análise dos dados coletados a partir da entrevista realizada com os sujeitos desta pesquisa, foi 

necessário a transcrição de suas falas após a gravação em áudio das mesmas e posterior 

agrupamento de informações em categorias distintas e complementares. Estas estão em um 

total de três conforme apresentado a seguir. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

I. Conhecimento dos enfermeiros sobre a SAE 

Ao serem questionados sobre a SAE, os enfermeiros entrevistados mostraram possuir 

conhecimentos gerais sobre a mesma. SAE é sistematização da assistência de enfermagem 

afim de guiar as ações assistenciais do enfermeiro (Entrevistado 2). Uma forma de organizar 

as atividades voltadas à assistência através de etapas que facilitam a execução do serviço e o 

alcance dos objetivos (Entrevistado 3). 
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Todos se referiram a SAE como sendo um conjunto de ações padronizadas que 

auxiliam na condução das atividades assistenciais, sendo assim, capaz de proporcionar um 

atendimento de melhor qualidade ao usuário. 

Um passo-a-passo, para realizar a assistência de enfermagem. Contribui para fazer 

seu trabalho mais rápido e melhor atendimento ao público. Quando você tem o atendimento 

sistematizado você consegue fazer o trabalho de uma melhor forma, não esquecer os passo-a-

passo a serem seguidos e também a resolver melhor os problemas que você encontra no 

trabalho [...] Se não tiver uma sistematização do seu trabalho vai levar mais tempo para 

executar. (Entrevistado 1) 

Ao longo da história a Enfermagem vem fazendo sua trajetória construindo 

conhecimentos e os organizando de uma forma sistemática e racional. Esta forma de 

organização de ideias e de ações possibilita melhor caminho para alcançar seus objetivos. Este 

método é um instrumento técnico-conceitual necessário para que seja abordada a realidade da 

prática assistencial da profissão (REPPETTO; SOUZA, 2005). 

 

II. A SAE e a sua utilização no cotidiano assistencial 

Após constatar que os enfermeiros entrevistados possuíam algum conhecimento sobre 

a SAE foi-lhes questionados sobre a utilização da mesma ao longo de seu cotidiano 

assistencial. Se a utilizavam, em quais atividades assistências e de que maneira a utilizava. 

Uns diziam utilizar a SAE ao longo de seu cotidiano assistencial. Sim, uso. Faço meu 

trabalho de forma mais rápida e organizada. Organizando o início do trabalho, seguir as 

rotinas, você consegue atender mais rápido, executar o serviço de uma maneira mais 

ampliada (Entrevistado 1). 

Já outros sim, porém não a utilizavam conforme lhes foi ensinado na academia. O 

entrevistado 3 ao ser questionado sobre a utilização da SAE ao longo de seu cotidiano 

assistencial diz utilizar a SAE, porém faz uma ressalva. Da maneira como a estudamos, 

seguindo a risca as etapas do processo não. Mas, na maioria das vezes a assistência é sim 

organizada de uma forma sistemática (Entrevistado 3). 

 Os enfermeiros entrevistados disseram que a SAE é cabível de ser utilizada em 

qualquer atividade assistencial ao usuário. Utilizo a SAE em qualquer momento. Em qualquer 
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atendimento dá para se utilizar. Aplico em todas as atividades (Entrevistado 1). A fim de 

exemplificar, uns relataram também momentos nos quais a utiliza. 

Se uma pessoa vem para uma assistência pré-natal, por exemplo, a gente sabe que vai 

fazer as perguntas em relação a gravidez, vai anotar na carteira da grávida, vai anotar no 

prontuário, vai anotar no formulário, depois vai o exame e anotar de novo. Tem que ter uma 

rotina porque se não a gente acaba se perdendo e esquecendo muitas vezes de anotar 

detalhes (Entrevistado 1). 

Para Barros e Chiesa (2007), a consulta de enfermagem é uma estratégia da prática 

assistencial que possibilita desenvolver ações de cuidado com vistas à integralidade do 

usuário possibilitando resolutividade dos problemas trazidos pelos mesmos. Estas autoras 

compartilham do pensamento de Nietsche e Backes (2000, p. 795) ao afirmarem que “a 

assistência de enfermagem sistematizada é a forma do profissional organizar e inter-relacionar 

suas ações, permitindo-lhe dirigir e controlar seu próprio trabalho, de modo a atingir metas 

definidas de comum acordo com a clientela.” 

Nas consultas de enfermagem, e nas articulações entre as demais consultas de outros 

profissionais. A aplicação se dá quase que de modo automático, intuitivo, não de forma 

sistemática como a teoria, pois depende da forma como o paciente traz as informações e da 

forma que estas se organizam dentro dos limites da assistência local (Entrevistado 2). 

Obviamente as necessidades biológicas do usuário assim como sua desordem são 

fatores importantes e que devem ser levados em consideração ao longo das ações relacionadas 

ao cuidar. Entretanto as necessidades biológicas devem estar articuladas às necessidades 

biopsicossociais. Portanto, é necessário sistematizar as ações de assistência ao cuidado a partir 

destas (BARROS; CHIESA, 2007). 

Por exemplo, quando recebemos um paciente pela primeira vez seja pra um pré-natal 

ou uma criança pra consulta de puericultura, a gente tem uma organização de como realizar 

aquela assistência acolhendo aquele usuário, levantando os dados dele, história pregressa, 

familiar, fazer um exame físico, saber quais são as queixas desse paciente, daí vou partir 

para o cuidado que eu avaliar o qual melhor se aplica ao caso [...] Outra situação em que a 

assistência é sistematizada de maneira não tão direta como num cuidado ao lado do leito de 

um paciente, mas que também é importante, é o planejamento de atividades de grupos de 

saúde em que você pensa a temática, planeja a data, local, como os assuntos serão 
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abordados, que dinâmicas serão usadas, procedimentos que serão realizados (Entrevistado 

3). 

A classe de Enfermagem assim como as demais classes da área da saúde devem ser 

capazes de perceber que o ser ao qual se aplicam estas técnicas é um agente biopsicossocial 

repleto de necessidades que fogem da diminuta abrangência puramente biológica. Pensar no 

cuidar desta outra ótica é fundamental para humanizar a prática assistencial do cuidar 

(BARBOSA; SILVA, 2007). 

Ainda de acordo com estas autoras, para que este tipo de assistência seja possível é 

necessário colher dados integrais do usuário, analisá-los, levantar os possíveis diagnósticos de 

enfermagem para o caso especifico e conversar com os usuários e seus familiares. Nesta 

conversa deverá ser exposto o ponto de vista profissional em relação às ações de cuidado. 

Somente após esta exposição e da escuta do usuário e de seus desejos e significações 

singulares deve ser traçado um planejamento de cuidados de forma conjunta. 

 

III. A SAE e a sua importância na mudança da qualidade do cotidiano assistencial 

A qualidade de uma assistência à saúde é um aspecto bastante questionado e cobrado 

tanto pelos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde quanto pelos próprios usuários que 

recebem tal assistência. Desenvolver a prática assistencial de qualidade significa exercer o 

padrão mais elevado de desempenho profissional independente da área de atuação (SILVA et. 

al., 2006). 

Para que as necessidades do usuário sejam atendidas através de uma assistência de 

qualidade, o profissional de enfermagem deverá promover a participação ativa do mesmo no 

próprio processo saúde-doença capacitando-o a reconhecer os fatores de risco para sua saúde. 

Neste processo deverá ser respeitada a individualidade do usuário e o profissional de 

enfermagem deverá atendê-lo dentro de uma visão holística do ser humano buscando a 

integralidade (SILVA et. al., 2006). 

 Os enfermeiros entrevistados expressaram-se a favor da SAE por enumerarem diversas 

melhorias percebidas pelos mesmos ao se realizar uma assistência utilizando-a. Executar 

ações de enfermagem de maneira planejada, organizada e sistemática proporciona melhor 
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qualidade na assistência ao usuário. Isto porque facilita o processo do cuidado. O ato de se 

planejar é uma ferramenta que auxilia o profissional a se organizar, executar e avaliar a 

resolutividade de suas ações de enfermagem implementadas, obter melhor desempenho e 

maior produtividade no seu trabalho (SILVA et. al., 2006). 

Torna a assistência mais ágil [...] auxilia o profissional a ter um ‘roteiro’ no trabalho 

que está desenvolvendo, evitando que deixe de realizar determinadas coisas que não pode 

esquecer e garantindo um certo padrão ao usuário. Por isto ela é importante (Entrevistado 

3). 

Essas melhorias eram refletidas na satisfação do usuário ao término da consulta, 

melhor forma de abordar determinadas situações de maneira mais focal proporcionando maior 

resolutividade das ações aos problemas apresentados pelos usuários e melhor comunicação 

entre os diversos setores interligados assim como com a equipe multidisciplinar. 

Facilita que as informações cheguem uma forma melhor e mais fácil de analisar. Por 

exemplo, no pré-natal hoje como já se tem sistematização das informações você consegue 

fazer o perfil das grávidas no atendimento (Entrevistado 1). Dinamização da assistência, 

eficiência na resolução dos problemas dos pacientes e eficácia na comunicação via 

prontuário com outros profissionais de saúde (Entrevistado 2). 

É de grande importância que a equipe de trabalho seja sensibilizada quanto às 

vantagens de se utilizar a SAE na prática assistencial para que ocorra sua efetiva implantação 

às ações de cuidado. Para implantar esta metodologia assistencial é necessário ir além apenas 

da construção de instrumentos viáveis. Ao longo deste processo o trabalho em equipe é 

fundamental (HERMIDA; ARAÚJO, 2006). 

Apesar de alguns autores afirmarem que o desenvolvimento de uma prática 

assistencial de enfermagem de forma sistematizada é uma possibilidade de o enfermeiro 

atingir sua autonomia profissional em relação ao cuidado (BARROS; LOPES, 2010), os 

enfermeiros entrevistados não referiram a SAE como um auxílio para autonomia profissional.  

Ao final da exposição de suas ideias através da entrevista, os enfermeiros 

entrevistados, concluíram-na afirmando que o uso da SAE ao longo das atividades 

assistenciais é de extrema importância. Este posicionamento dos enfermeiros entrevistados em 
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relação à SAE é justificada ao longo da entrevista ao responderem as perguntas do 

questionário e às indagações do entrevistador. 
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5. 

A partir dos objetivos deste estudo, identificar o uso da SAE na prática assistencial da 

categoria e descrever a forma de como é aplicada a sistematização no cotidiano assistencial, 

pode-se concluir que o enfermeiro aplica de forma incipiente a SAE em seu cotidiano 

assistencial. Entretanto o mesmo entende que a SAE possui contribuições positivas à 

Enfermagem e aos usuários. 

Foi possível perceber através das entrevistas que os enfermeiros, de maneira geral, 

conhecem a SAE. Alguns, entretanto, têm uma visão ainda limitada e restrita a cerca da 

sistematização. Já outros compreendem a SAE de maneira ampla e a considera um 

instrumento de organização que além de facilitar e dinamizar as ações de assistência em saúde 

contribui para melhoria do processo de cuidar. 

No que se tange às possíveis fragilidades da implementação da SAE no cotidiano da 

prática assistencial, pode-se concluir que há elementos dificultadores a mesma. Estes 

elementos variam de acordo com o local e o profissional que irá desenvolver suas ações 

assistenciais. 

O enfermeiro que esteja apto para prestar assistência de qualidade ao usuário deve 

possuir conhecimento científico e domínio dos procedimentos técnicos para desenvolver suas 

atividades assistenciais de forma ordenada e sistematizada. Esta forma de organização é 

essencial para avaliar o estado de saúde do usuário. 

CONCLUSÃO 

A maneira como se tratam os usuários que buscam por serviços de atenção à saúde é 

um fator determinante em relação à humanização da assistência. Desenvolver a prática do 

cuidar através de uma abordagem mais humanizada é uma necessidade atual dos serviços de 
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atenção à saúde. Isto porque, por muitas vezes, o cuidado acaba se tornando meramente a 

aplicação de uma técnica de Enfermagem. 

Pode-se perceber que práticas de cuidado dirigidas à saúde da mulher e a outros 

segmentos, ainda são orientadas pelo modelo biomédico. Este nem sempre considera as 

especificidades femininas. Neste sentido a aplicação da SAE proporciona ao enfermeiro a 

possibilidade da prestação de cuidados individualizados e por sua vez, mais humanizado. Isto 

porque as ações assistenciais para a prática do cuidado passarão a ser sistematizadas e inter-

relacionadas, visando assistência resolutiva ao usuário. 

Deve-se atentar para que haja um replanejamento das práticas assistenciais em saúde 

da mulher de modo que sejam aplicadas ações cada vez mais resolutivas e direcionadas pela 

integralidade do cuidado levando-se em consideração os princípios da Política de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher. 

Faz-se presente a necessidade de profissionais de enfermagem exercerem sua prática 

assistencial cotidiana norteada por alguns aspectos. São eles: ser tolerante em relação ao saber 

e à autonomia do usuário, saber escutá-lo focando na resolutividade ao seu problema e saber 

exercer a prática do diálogo, não sendo determinista em relação ao planejamento da 

assistência de enfermagem ao usuário. 

Com a implantação da SAE no cotidiano da prática profissional é fundamental que o 

usuário passe de objeto para sujeito da assistência sendo assim o foco central das ações. Para 

que este foco seja alterado é necessário que o enfermeiro possua uma postura ética e que 

trabalhe ações de educação em saúde com o usuário. Nestas ações o usuário deverá ser visto 

como capaz de realizar ações próprias e resolutivas para a solução de seus problemas, sendo 

sujeito ativo em seu próprio processo saúde-doença. O usuário então possuirá um maior poder 

de decisão sobre seu próprio corpo, com base em conhecimentos compartilhados sobre sua 

saúde. A informação adequada provoca um impacto no cliente, levando-o a elaborar suas 

próprias opiniões, tomar decisões e perceber-se na relação consigo, com a família e com a 

comunidade. 

As condições de autonomias do profissional de saúde e do usuário devem estar em 

constante interação. De modo que quando determinada situação exigir conhecimentos e 

procedimentos técnico-científicos, a autonomia profissional será o foco principal. Quando, em 
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outras situações, o foco recair sobre o usuário, o mesmo deverá ser estimulado a demonstrar 

sua individualidade, suas necessidades e o seu querer. Para Barros e Chiesa (2007), “da 

interação das duas autonomias resultará a mutualidade do cuidado” (p. 796). 

Pode-se pressupor através das falas dos sujeitos desta pesquisa que a SAE facilita a 

troca de informações entre enfermeiros e a equipe multi e interdisciplinar de saúde, garante a 

qualidade da assistência, uma vez que este processo permite que os profissionais possam 

diagnosticar as necessidades dos usuários que buscam por assistência em saúde, elaboração da 

prescrição de cuidados adequada e avaliação da evolução do usuário. 

Entretanto, apesar das diversas vantagens da utilização da SAE no cotidiano 

assistencial da enfermagem, ainda existem problemas encontrados na prática clínica. Estes se 

devem por conta de falta de treinamentos institucionais, impressos inadequados/ inexistentes, 

poucos recursos e ausência de padronização de linguagem nas instituições, por exemplo. 

Mesmo com o empenho do COFEN e de alguns membros classe profissional de 

enfermagem, é possível percebe que a SAE é um conhecimento que, apesar de ter sido 

introduzido na década de 1970, ainda apresenta uma enorme lacuna entre a produção do 

conhecimento científico e sua aplicabilidade na prática assistencial cotidiana do enfermeiro. 

Portanto, é necessário que os enfermeiros envolvidos com a aplicação da SAE se 

comprometam em articular sua prática assistencial com seus conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo de sua formação para poder repensar o processo de trabalho em saúde. 

De acordo com os achados deste estudo, evidencia-se a necessidade de maiores 

estudos que dissertem sobre a importância da utilização da SAE no cotidiano assistencial 

tanto para os usuários que recebem o cuidado quanto para os profissionais da enfermagem. 

Estes novos estudos serão de grande valia para a sensibilização e reflexão da categoria de 

enfermagem em relação às suas práticas assistenciais. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da pesquisa: “A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM COMO 

ALIADA NA MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL NA PRÁTICA DO 

CUIDADO” 

Pesquisador responsável: Profª. Drª. Aldira Samantha Garrido Teixeira Abreu 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

APÊNDICE A (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “A Sistematização da 
Assistência de Enfermagem como Aliada na Melhoria da Qualidade Assistencial na Prática do 
Cuidado” de responsabilidade do pesquisador Profª. Drª. Aldira Samantha Garrido Teixeira 
Abreu. Esta pesquisa tem como objetivo identificar a utilização da SAE na prática assistencial 
da categoria e descrever a maneira de como esta se aplica a sistematização em seu cotidiano 
assistencial. Apresenta como justificativa a importância de se realizem estudos sobre a SAE 
para que, a partir destes, seja possível compreender de melhor forma o seu uso, detectar 
possíveis fragilidades, sua importância e necessidade no aprimoramento da qualidade da 
prática assistencial. Será realizada entrevista através de um questionário e diálogo que terá seu 
áudio gravado para posterior análise do conteúdo. Dúvidas acerca da pesquisa poderão ser 
esclarecidas anteriormente ou posteriormente, conforme desejo do entrevistado. A 
participação é facultativa, o que permite a retirada do consentimento e permissão para 
realização da pesquisa a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos ao participante. Será 
mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas á privacidade do 
entrevistado. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo participante 
ou seu representante legal e a outra arquivada pelo pesquisador. 

Eu,______________________________________________, RG nº_______________, 
declaro ter sido informado e concordo com os termos do presente documento, assim como 
participar na qualidade de voluntário, da pesquisa acima descrita. 

 

Oriximiná,____ de _____________ de _________. 

__________________________________        ____________________________________ 
         (Assinatura do entrevistador)                                (Assinatura do entrevistado) 
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8. 

1) O que você sabe sobre a SAE? 

APÊNDICE B (ROTEIRO DE PERGUNTAS) 

 

2) Utiliza a SAE no cotidiano? Em quais atividades? Como esta se aplica? 

3) Quais mudanças assistenciais você percebe ao aplicar/ utilizar a SAE? 

4) Considera o uso da SAE importante? Justifique. 
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