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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Uma das ferramentas utilizadas pelo enfermeiro para implantação e 

operacionalização do cuidar é a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). A 

realização da SAE é essencial para uma assistência de enfermagem segura e de qualidade 

baseada no conhecimento científico. OBJETIVO: Identificar a percepção dos enfermeiros 

sobre a SAE na Neonatologia e Pediatria. METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa, realizada 

de julho de 2012 a junho de 2013 com 16 enfermeiros da Clínica Médica Pediátrica e da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um Hospital Público da Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal. Os dados foram obtidos por meio de uma entrevista semi-

estruturada, a técnica para coleta de dados foi à história oral temática e a análise das 

informações foi realizada por meio da análise temática. Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa sob o número de parecer 311/2012. RESULTADOS: Constatou-se que as 

enfermeiras pesquisadas demonstraram possuir um conhecimento quanto ao conceito de SAE, 

embora tenham afirmado que nem todas as fases do Processo de Enfermagem encontram-se 

implementadas em suas unidades, sendo que, as dificuldades para a realização desta 

assistência concentram-se na escassez de tempo e recursos humanos, no déficit de 

conhecimento sobre a SAE e o uso do computador, e à falta de obrigatoriedade no serviço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As informações obtidas neste estudo contribuem para 

direcionar as práticas de capacitação destas profissionais afim de que ocorra a implementação 

da SAE nas unidades pesquisadas.  

 

DESCRITORES: Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 



VIEIRA, G.B. Perception of Nurses on the Systematization of Nursing Care in 

Neonatology and Pediatrics. In 2013. 50f. Completion of course work (Nursing Course) - 

University of Brasilia, Faculty of Ceilândia, Ceilândia, Brasilia, 2013. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: One of the tools used by nurses for deployment and operation of care is 

the Nursing Care System (NCS). The realization of NCS is essential for safe nursing care and 

quality based on scientific knowledge. OBJECTIVE: To identify the perception of nurses 

about the NCS in Neonatology and Pediatrics. METHODS: A qualitative study was 

conducted from July 2012 to June 2013 with 16 nurses from the Medical Clinic of Pediatric 

and Neonatal Intensive Care Unit of a Public Hospital of the State Secretariat of Health of the 

Federal District. Data were collected through a semi-structured interview, the technique for 

data collection was the oral history and information analysis was performed using thematic 

analysis. All participants signed an informed consent and the study was approved by the 

Research Ethics Committee opinion on the number 311/2012. RESULTS: It was found that 

the nurses surveyed have demonstrated knowledge about the concept of NCS, although they 

have stated that not all phases of the nursing process are implemented in their units, and the 

difficulties in achieving this focus assistance on the scarcity of time and manpower, the lack 

of knowledge about the NCS and computer use, and the lack of mandatory service. 

CONCLUSION: The information obtained in this study contribute to direct practical training 

of these professionals in order that occur in the implementation of the NCS units surveyed. 

 

KEYWORDS: Nursing; Nursing Care Systematization. 
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I. INTRODUÇÃO  

 

A enfermagem, assim como outras ciências da saúde, vem se desenvolvendo dentro de 

um contexto histórico de produção econômica, política e social, o qual determina o modelo 

das práticas em saúde. Enquanto profissão teve grande parte de seu desenvolvimento e de sua 

organização emoldurados segundo um paradigma mecanicista e hospitalocêntrico.  

Atualmente, o paradigma holístico tem proporcionado uma nova perspectiva à 

enfermagem, acarretando uma reconstrução do cuidar, ou seja, uma assistência com foco na 

humanização e qualidade do cuidado prestado. Neste sentido, considera-se o ser humano 

pleno, em suas dimensões bio-psico-sociais, como também sua relação com o meio ambiente 

em que vive e com a comunidade que o cerca. 

Pode-se compreender o cuidado como o sentido e significado da existência humana, 

estando ele intimamente relacionado à essência do ser humano, onde o cuidado antes de ser 

uma ação se configura como um modo de ser, sentir e viver. A responsabilidade, as 

habilidades, as relações interpessoais e os saberes são componentes da prática da 

enfermagem, os quais constituem o cuidar. Sendo assim, o cuidado em enfermagem evidencia 

a expressão e profissionalização do cuidar humano (SCHAURICH; CROSSETTI, 2008). 

O cuidado de enfermagem é o meio pelo qual se conduz a recuperação e o bem-estar 

do indivíduo, sendo que, este cuidado encontra-se fundamentado em conhecimentos 

científicos e na autonomia do profissional de enfermagem (NÓBREGA; SILVA, 2009). 

Reppetto e Souza (2005) destacam que a enfermagem em sua prática cotidiana se 

configura por meio do cuidar. Este proporciona o surgimento dos métodos e instrumentos do 

trabalho da enfermagem. Uma das metodologias utilizadas pelo enfermeiro para implantação 

e operacionalização do cuidar é a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

Segundo Maria, Quadros e Grassi (2012) a SAE possibilita a identificação das 

prioridades de cada paciente, propiciando assim, um direcionamento para as intervenções de 

enfermagem e é por meio desta ferramenta que o enfermeiro irá desenvolver e organizar o 

trabalho de sua equipe. 

Truppel e colaboradores (2009) concordam com a ideia supracitada ao destacar que a 

SAE é uma metodologia baseada em métodos científicos, que organiza e sistematiza o 

cuidado. Seus principais objetivos são identificar as situações de saúde-doença; as 

necessidades de cuidados de enfermagem; subsidiar as intervenções de promoção, prevenção, 
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recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. A SAE possibilita o 

desenvolvimento de ações que modificam o estado do processo de vida e de saúde-doença dos 

indivíduos. 

Diante do exposto, a realização da SAE é essencial para uma assistência de 

enfermagem segura e de qualidade baseada no conhecimento científico, principalmente em 

ambientes que requerem maior atenção por parte da equipe de enfermagem como, por 

exemplo, na Clínica Médica Pediátrica e na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIneo). 

Cabe ao enfermeiro o desafio de adequar o conhecimento disponível sobre o uso da SAE à 

sua prática assistencial. 

Tendo em vista o que foi descrito, esta pesquisa pretende responder ao seguinte 

questionamento: Qual a percepção dos enfermeiros da Clínica Médica Pediátrica e da UTIneo 

sobre a SAE na prática clínica? 

Durante a graduação, a SAE foi ensinada e aplicada, principalmente, nas atividades 

práticas e estágios onde era exigida a elaboração de estudos de caso como uma atividade 

crítica e reflexiva dos alunos, onde estes pudessem fazer uso dos conhecimentos referentes à 

SAE. No entanto, durante as atividades práticas e estágios curriculares do curso de graduação 

em Enfermagem foi possível verificar na prática diária dos enfermeiros que ainda existem 

unidades de saúde em que a SAE não se encontra totalmente implementada, e outras 

unidades, foi possível verificar que esta metodologia encontra-se ainda em fase de 

implementação. 

Sendo assim, partindo do princípio de que a SAE ainda não foi implementada na 

UTIneo do hospital deste estudo e que na Clínica Médica Pediátrica encontra-se em processo 

de implementação, esta pesquisa se justifica pela necessidade de subsidiar esta 

implementação. Esta tarefa será iniciada por meio da compreensão da percepção dos 

enfermeiros sobre a SAE, que subsidiará o planejamento estratégico de futuras ações de 

educação continuada e capacitação das enfermeiras destas unidades e poderá contribuir para a 

efetiva implementação da SAE nestes serviços. 
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II. REFERENCIAL TEÓRICO  

  

2.1. Sistematização da Assistência de Enfermagem e sua História  

 

A enfermagem surge como profissão a partir das bases científicas propostas por 

Florence Nightingale, que tinha como preceitos religiosos a caridade, amor ao próximo, 

doação e humildade. Além disso, a preocupação com um ambiente adequado para prestação 

do cuidado, a divisão social do trabalho e autoridade sobre o cuidado a ser prestado eram 

partes do pressuposto de tal base científica (PADILHA; MANCIA, 2005). 

Florence Nightingale ao promover ações de alívio e manutenção da higiene iniciou a 

diferenciação entre as ações de enfermagem das ações médicas, marcando, assim, o começo 

da preocupação da enfermagem com a sua identidade profissional (CIANCIARULLO et al., 

2008). 

Entre os anos de 1920 e 1930 o estudo, o ensino e a organização do cuidado de 

enfermagem tornaram-se foco de atenção do enfermeiro. Neste período surgem os estudos de 

caso, que tinham como objetivos organizar e individualizar o cuidado de enfermagem 

(CIANCIARULLO et al., 2008). É neste momento que a SAE é introduzida nos cursos de 

enfermagem, sendo empregada nos estudos de casos e no planejamento de cuidados 

individualizados (HERMIDA, 2004; NEVES; SHIMIZU, 2010). 

É somente a partir da década de 50 que a enfermagem se concretiza como ciência e 

profissão, período em que os profissionais de enfermagem, com a percepção da necessidade 

de desenvolver um corpo de conhecimento específico, iniciam a elaboração das Teorias de 

Enfermagem (CIANCIARULLO et al., 2008).  

O desenvolvimento das Teorias de Enfermagem representou um esforço dos 

enfermeiros em identificar conceitos próprios e a sua utilização na prática clínica 

(NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 2000). As Teorias de Enfermagem possuem como finalidade o 

estabelecimento de uma relação entre conceitos distintos a fim de explicar e direcionar a 

assistência de enfermagem oferecida aos indivíduos (NÓBREGA; SILVA, 2009). É neste 

contexto que a SAE começa a ser utilizada como um método científico para organizar o 

cuidado (HERMIDA, 2004; NEVES; SHIMIZU, 2010). 

Na década de 70, primeiramente nos Estados Unidos e posteriormente em todo o 

mundo, o Processo de Enfermagem é introduzido como um modelo operacional para a prática 
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de enfermagem em que o enfermeiro irá tomar suas decisões (NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 

2000).   

Nos anos de 1970 e 1980, ocorre a implantação da SAE com maior ênfase nos serviços 

de enfermagem no Brasil, visando à eficácia da assistência, ampliação e definição do espaço 

da enfermagem na equipe de saúde (NEVES; SHIMIZU, 2010). A SAE então amplia o seu 

espaço de atuação das universidades para a prática clínica, com o intuito de direcionar a 

assistência de enfermagem e qualificar o cuidado ao usuário do serviço de saúde. 

No Brasil, a SAE se concretiza a realidade da profissão de enfermagem com a 

aprovação das Resoluções nº 272 de 2002 e nº 358 de 2009 do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), que oficializa legalmente a SAE nos serviços de saúde. 

A SAE surge em um contexto de transformação da enfermagem como profissão e 

ciência, sendo adotada como metodologia para promoção do cuidado. Entretanto, a SAE 

encontra-se incorporada à prática profissional somente em algumas instituições. Atualmente 

têm-se demandas que requerem o seu aprimoramento, sendo assim, fez-se necessário à adoção 

de sistemas de classificação que descrevem e padronizam a prática profissional (TRUPPEL et 

al., 2009). 

 Os sistemas de classificação são fundamentais para adoção de uma linguagem única e 

padronizada, que favorecerá o processo de comunicação, a compilação de dados para o 

planejamento da assistência, o desenvolvimento de pesquisas, o processo de ensino-

aprendizagem profissional e principalmente confere cientificidade ao cuidado de enfermagem 

(TRUPPEL et al., 2009). 

Tendo em vista essa necessidade de padronização da linguagem em enfermagem 

foram criados diferentes sistemas de classificação como, por exemplo, a North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Interventions Classification (NIC) e 

Nursing Outcomes Classification (NOC). A contribuição brasileira para este processo de 

padronização da linguagem em enfermagem foi concebida por meio da criação da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC). 

Atualmente, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) tem 

unificado os principais sistemas de classificação em um único instrumento. 

A SAE se configura como uma metodologia que proporciona a enfermagem o seu 

caráter de ciência, onde as ações do enfermeiro serão realizadas baseadas no conhecimento 



19 
 
 

científico. Sua implementação faz-se necessária para que o cuidado promovido pela equipe de 

enfermagem seja realizado com qualidade, segurança e humanização.     

 

2.2. Processo de Enfermagem 

 

A SAE é aplicada na prática por meio do Processo de Enfermagem (PE). Este é a 

representação maior do método científico na enfermagem, por meio do qual o enfermeiro irá 

desenvolver e organizar o trabalho da sua equipe (MARIA; QUADROS; GRASSI, 2012). 

Para Garcia e Nóbrega (2001) o PE é um instrumento metodológico em que o enfermeiro irá 

organizar e favorecer o cuidado de enfermagem. 

  O PE assegura ao enfermeiro e sua equipe uma forma sistemática de cuidar. Para sua 

realização, faz-se necessário obter informações sobre o indivíduo, com a finalidade de 

direcionar a assistência. O momento de aquisição de informações é a primeira fase do 

Processo de Enfermagem e é descrita como Coleta de Dados (NÓBREGA; SILVA, 2009). 

Carpenito-Moyet (2007) identifica esta etapa como Investigação e descreve que o enfermeiro 

neste período irá coletar informações sobre o indivíduo, a família ou o grupo, e procurará por 

evidências de problemas ou riscos de problemas. 

Os autores supracitados descrevem que a segunda etapa do PE é o Diagnóstico de 

Enfermagem, que será o julgamento realizado com base nos dados da investigação. Neste 

momento ocorrerá a realização do raciocínio diagnóstico, que se constitui como uma atividade 

intelectual em que o enfermeiro irá realizar a interpretação cuidadosa dos dados coletados 

para então escolher o diagnóstico de enfermagem adequado às necessidades do indivíduo, 

família ou grupo. 

Os autores descrevem que o Planejamento da Assistência de Enfermagem é a terceira 

fase do PE, aqui serão decididos quais os problemas prioritários, as metas de cuidado, as 

intervenções e será elaborado o plano de cuidados. No Planejamento tem-se o estabelecimento 

de ações, a partir dos diagnósticos de enfermagem identificados, em que se encontra 

estabelecido os objetivos e estratégias que possuem como finalidade uma melhor resposta do 

paciente. 

A quarta etapa do PE que é a Implementação da Assistência de Enfermagem, onde é 

realizada a promoção do cuidado por meio das intervenções (CARPENITO-MOYET, 2007). 

A Implementação é a execução do plano de cuidados que resultará em benefício para o 
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paciente. A Implementação deve ser baseada na coleta de dados, no diagnóstico de 

enfermagem, e partindo de um plano de cuidados individualizado, para assim promover a 

qualidade do cuidado prestado (NÓBREGA; SILVA, 2009). 

A avaliação é a última fase do PE, onde será definido se as intervenções realizadas 

ajudaram o paciente e também para analisar a necessidade de modificar o plano de cuidados 

(CARPENITO-MOYET, 2007). A avaliação da assistência prestada ocorre por meio de metas 

(resultados) a serem alcançados ao se planejar as ações de enfermagem para os problemas do 

paciente (NÓBREGA; SILVA, 2009). 

Segundo Nóbrega e Silva (2009) o PE é constituído das etapas anteriormente descritas, 

sendo considerado como um todo, unido em suas partes de modo indissociável. Para 

Carpenito-Moyet (2007), assim como para Melo, Albuquerque e Aragão (2012) o PE é 

definido como um método organizado para ajudar o enfermeiro a solucionar problemas.  

 

2.3. Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

  

As Resoluções nº 272 de 2002 e nº 358 de 2009 do COFEN reconhecem a SAE como 

atividade privativa do enfermeiro, onde este, por meio de método e estratégia de trabalho 

científico identifica as situações de saúde/doença, que irão subsidiar as ações da assistência de 

enfermagem (BRASIL, 2002). Segundo estas resoluções a SAE deve ser implantada em toda 

instituição de saúde, seja ela pública ou privada, e registrada formalmente no prontuário do 

paciente.  

A SAE é participante da reorganização e sistematização das práticas de saúde 

demonstrando, assim, as potencialidades e dificuldades dos serviços de saúde (CASTILHO; 

RIBEIRO; CHIRELLI, 2009), sendo um eficiente instrumento no contexto do Sistema Único 

de Saúde (SUS) ao participar das etapas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

da saúde. Antunes e Guedes (2010) acrescentam que a SAE deve se dar por ações organizadas 

e registradas, substituindo-se o modo empírico, as quais devem demonstrar que os indivíduos 

sob responsabilidade da enfermagem foram realmente cuidados.  

A aplicação do Processo de Enfermagem nas instituições de saúde proporciona 

segundo Neves e Shimizu (2010, p. 223) “segurança no planejamento, execução e avaliação 

das condutas de enfermagem, a individualização da assistência, visibilidade e autonomia para 

o enfermeiro”. Para Amante, Rossetto, Schneider (2009): 
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A utilização da SAE proporciona a redução da incidência e tempo das 

internações hospitalares à medida que agiliza o diagnóstico e o tratamento de 

problemas de saúde; cria um plano de eficácia de custos; melhora a 

comunicação entre a equipe, prevenindo erros e repetições desnecessárias; 

elabora cuidados ao indivíduo e não apenas para a doença. 
 

Apesar de ser regulamentada pelo COFEN e pelos Conselhos Regionais de 

Enfermagem (COREN), ainda há instituições que não implantaram a SAE como método 

científico para organizar a prática do cuidado. Associam-se a isto, a deficiência do quadro de 

enfermeiros e o acúmulo de atividades assumidas por esses profissionais em suas unidades e 

dificuldades com a elaboração das etapas do PE (AQUINO; FILHO, 2004). 

Os requisitos necessários para implementação da SAE estão relacionados com 

aspectos que envolvem o ensino em enfermagem, a estrutura das organizações do trabalho de 

enfermagem e elementos que envolvem a crença, os valores, o conhecimento, as habilidades e 

a prática do enfermeiro (NEVES; SHIMIZU, 2010). Além disso, segundo estes autores, 

algumas condições prévias como a “política institucional, liderança, educação continuada, 

recursos humanos, comunicação, instrumentos e processo de mudança” são elementos que 

influenciam a implementação da SAE nos serviços de saúde (p. 223). Porém, para que tais 

elementos sejam agentes ativos no processo de implantação da SAE é necessário que os 

serviços de saúde, a academia e a comunidade se mobilizem para a construção cotidiana das 

ações de saúde. 

Deste modo, entendemos que como participantes de uma instituição de ensino 

devemos contribuir de forma mais ativa na implementação da SAE nas unidades pesquisadas. 

Sendo assim, primeiramente iremos compreender qual é a percepção dos profissionais de 

enfermagem da Clínica Médica Pediátrica e da UTIneo sobra a SAE, para que posteriormente 

colaboremos com estratégias concretas junto ao Núcleo de Educação Permanente (NEPS) do 

hospital deste estudo. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 Identificar a percepção dos enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem na Neonatologia e Pediatria de um Hospital Público da Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal. 
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3.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o perfil dos enfermeiros da Neonatologia e Pediatria de um Hospital 

Público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 

 Destacar as possíveis dificuldades encontradas para a implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem pelas enfermeiras da Neonatologia e 

Pediatria de um Hospital Público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 

 Apresentar as vantagens e desvantagens apontadas pelas enfermeiras da Neonatologia 

e Pediatria de um Hospital Público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal, quanto ao uso do prontuário eletrônico para a realização da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem.  

 

IV. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de Estudo 

 

Com o objetivo de desvelar a percepção dos enfermeiros acerca da SAE, foi adotado 

como tipo de estudo a pesquisa qualitativa.  

Segundo Minayo (2008) o método qualitativo propicia o analisar de processos sociais 

de determinados grupos, além disso, permite a construção de novas abordagens, revisão e 

criação de novos conceitos e categorias durante a realização da pesquisa. Neste tipo de 

pesquisa não há tanta preocupação com a generalização, mas, com o aprofundamento e 

abrangência da compreensão de um grupo social. 

 

4.2. Local do Estudo 

 

O estudo foi realizado no período de julho de 2012 a junho de 2013 na Clínica Médica 

Pediátrica e na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um Hospital Público da Secretaria 

de Estado de Saúde do Distrito Federal. Este hospital foi escolhido por ser um dos cenários de 

prática do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade de Brasília – Faculdade de 

Ceilândia. 
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Além disso, este hospital encontra-se em um período de transição em que os 

prontuários começam a ser utilizados de forma eletrônica. O prontuário eletrônico apresenta 

vastas ferramentas disponíveis aos profissionais de saúde como, por exemplo, para 

enfermagem tem-se a inclusão da evolução, diagnósticos e prescrição de enfermagem. Ou 

seja, este hospital também foi escolhido em função do início da implantação do prontuário 

eletrônico e da necessidade de implementação da SAE nesta instituição de saúde. 

 

4.3. Participantes do Estudo 

 

Este estudo foi realizado por meio de entrevista com os enfermeiros gerenciais e 

assistências da Clínica Médica Pediátrica e da UTIneo de um Hospital Público do Distrito 

Federal. Foram incluídos na pesquisa todos os enfermeiros que trabalham na Clínica Médica 

Pediátrica e na UTIneo que aceitaram participar da pesquisa.  E excluídos os que estavam 

afastados por motivos de férias ou licença e aqueles que não concordaram em participar do 

estudo. 

Durante a realização da pesquisa a Clínica Médica Pediátrica contava com 5 

enfermeiras e a UTIneo com 14 enfermeiras. No entanto, neste último serviço, no momento 

da coleta de dados, duas enfermeiras estavam de férias e uma não aceitou participar da 

pesquisa. Consideramos, para fins deste estudo, um grupo de 16 participantes, sendo 5 da 

Clínica Médica Pediátrica e 11 da UTIneo.  

 

4.4. Coleta das informações 

 

A coleta das informações foi realizada no período de setembro a novembro de 2012. 

Para coleta das informações foi realizado um primeiro contato com os enfermeiros da Clínica 

Médica Pediátrica e da UTIneo a fim de apresentar os objetivos do estudo e realizar o convite 

para a sua participação. Após a confirmação do interesse, foi realizado o agendamento da 

próxima visita para realização da entrevista. 

O instrumento utilizado para coleta de informações foi um roteiro de entrevista semi-

estruturada (APÊNDICE A), que buscou caracterizar o perfil dos enfermeiros, identificar a 

percepção dos enfermeiros sobre a SAE, destacar as vantagens e/ou desvantagens do uso do 
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prontuário eletrônico e identificar as possíveis dificuldades encontradas para implementação 

da SAE.  

Entende-se por entrevista, as conversas que possuem uma determinada finalidade. Na 

entrevista com roteiro semi-estruturado, “o roteiro deve desdobrar os vários indicadores 

considerados essenciais e suficientes em tópicos que contemplem a abrangência das 

informações esperadas” (MINAYO, 2008, p.191).   

Foi utilizado como técnica para coleta de dados a história oral temática, que consiste 

na coleta de informações baseada no depoimento oral, gravado, obtido por meio da interação 

entre pesquisador e entrevistado. A história oral temática é um recurso moderno para estudos 

referentes à experiência social de pessoas e de grupos. É uma história do tempo presente e 

também reconhecida como história viva (MEIHY, 2002). 

Após as entrevistas, foi realizado a escuta das falas e a sua transcrição. Meihy (2002) 

define a transcrição como um artifício de mudança do estágio da gravação oral para o código 

escrito. A textualização foi a etapa na qual foram removidos os erros gramaticais e retificadas 

as palavras sem peso semântico. A transcrição é a etapa em que o texto foi recriado em sua 

plenitude, com a intercessão da pesquisadora. 

 

4.5. Análise das informações 

 

A análise das informações foi realizada por meio da análise temática. Para Minayo 

(2008, p.315) a análise temática “comporta um feixe de relações e pode ser graficamente 

apresentada através de uma palavra, de uma frase, de um resumo”. A autora ainda afirma que 

“fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico 

visado" (p.316). 

Para a autora supracitada a análise temática inicia-se com a pré-análise, onde é 

realizada a leitura flutuante das entrevistas, com o objetivo de adquirir as ideias centrais das 

falas através de um contato exaustivo com o material; posteriormente é realizada a 

constituição do corpus, neste momento as entrevistas são agrupadas conforme as 

características comuns que apresentam; finalizando com a formulação e reformulação de 

hipóteses e objetivos, em que é retomada a etapa exploratória, tendo como parâmetro da 

leitura exaustiva do material as indagações iniciais. A segunda etapa da análise temática é a 
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exploração do material, onde é realizada a categorização, que consiste na redução do texto às 

palavras e expressões significativas. A última etapa é o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretados, que é realizado por meio de operações de estatística simples (porcentagem) ou 

complexas (análise fatorial).  

      

4.6. Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Todos os participantes do estudo registraram a sua anuência por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), respeitando assim as diretrizes da 

Resolução 466 (BRASIL, 2012) no que se refere a pesquisas com seres humanos. Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde, sob 

o número de parecer 311/2012 (ANEXO A). 

 

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados serão apresentados em dois eixos com o intuito de responder aos 

objetivos propostos. O primeiro eixo refere-se ao perfil dos profissionais, na qual emergiram 

duas categorias, conforme apresentado na figura 1. De acordo com cada categoria foram 

elencados aspectos relacionados a cada uma delas. 
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Figura 1 – Eixo 1: Perfil dos profissionais. 

 

 O segundo eixo contempla a percepção dos enfermeiros sobre a SAE e dele, emergiu 

quatro categorias: conceito e operacionalização da SAE; dificuldades para realização e 

implementação da SAE; uso do prontuário eletrônico na SAE – etapa de diagnóstico de 

enfermagem; e vantagens e desvantagens da utilização do prontuário eletrônico para 

realização da SAE (Figura 2). 
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Figura 2 – Eixo 2: Percepção dos enfermeiros sobre a SAE. 

 

 

5.1. EIXO 1: Perfil dos profissionais 

 

Os dados que serão apresentados acerca do perfil dos profissionais contribuem para 

conhecer a população na qual a pesquisa foi realizada, para que futuras ações de educação 

continuada e capacitações destas profissionais possam ser realizadas de acordo com o seu 

perfil. 

 

5.1.1. Categoria 1: Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

Participaram do estudo 16 profissionais de enfermagem, 5 trabalhavam na Clínica 

Médica Pediátrica e 11 na UTIneo. Todos estes profissionais pertencem ao gênero feminino.  

A maioria destas profissionais se enquadra na faixa etária de 24 a 29 anos (37,50%), conforme 

Tabela 1.  
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Tabela 1 - Distribuição de frequência e porcentagens dos profissionais de enfermagem em 

relação à faixa etária, Brasília - DF, 2012. 

Idade f % 

24 a 29 anos 6 37,50 

30 a 35 anos 3 18,75 

42 a 47 anos 3 18,75 

48 a 53 anos 2 12,50 

54 a 59 anos 2 12,50 

TOTAL 16 100,00 

 

Em relação ao gênero, dados semelhantes à nossa pesquisa foram encontrados em um 

estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa realizada em Salvador – BA, que 

teve como objetivo identificar as vantagens e desvantagens, segundo a opinião do enfermeiro, 

em relação à implantação do diagnóstico e prescrição de enfermagem (QUEIROZ et al., 

2012). Neste estudo foi constatado que dos 10 enfermeiros que participaram da pesquisa a 

maioria era do gênero feminino (90%). Já em relação à faixa etária, houve a predominância da 

média de 30,4 anos o que diferenciou dos valores encontrados na presente pesquisa.  

Resultados semelhantes também foram obtidos na pesquisa quantitativa realizada por 

Presbytero, Costa e Santos (2010), sendo o foco da pesquisa a avaliação da dor pelos 

enfermeiros. Neste estudo observou-se que dos 15 participantes da pesquisa todos eram do 

gênero feminino. Informações diferentes foram observadas em relação à faixa etária em que 

predominou a média de 32 anos.  

As informações obtidas pela pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN, 2011), corroboram com as informações encontradas em nosso estudo. Onde a 

maioria dos profissionais de enfermagem pertence ao sexo feminino, correspondendo a 

87,24% do contingente da categoria no país e que a faixa etária predominante entre estes 

profissionais é de 26 a 35 anos, correspondendo a 35,98% dos profissionais de enfermagem 

do Brasil. 

É evidente que a enfermagem, desde a sua origem, destaca-se como uma profissão 

predominantemente do gênero feminino. Os dados do presente estudo, assim como dos 

estudos de Queiroz (2012), Presbytero, Costa e Santos (2010) e do COFEN (2011) por sua 

vez, ratificam essa premissa, ao predominar o gênero feminino entre os participantes da 
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pesquisa. Em relação à faixa etária, o nosso estudo seguiu o padrão encontrado no Brasil 

como apresentado na pesquisa do COFEN (2011).  

 

5.1.2. Categoria 2: Caracterização da formação e exercício profissional dos 

sujeitos da pesquisa 

 

Em relação à jornada de trabalho, constatou-se que a maioria das enfermeiras 

trabalhava em apenas um serviço (68,75%), e apenas 31,25% trabalhavam em dois serviços 

de saúde.  

Informações semelhantes acerca da jornada de trabalho foram relatadas no estudo 

descritivo de abordagem quantitativa, realizado por Souza e Miyadahira (2012), que possuiu 

como objetivo analisar a percepção dos egressos do curso de enfermagem da Universidade 

Estadual de Londrina - PR, quanto à contribuição do curso para o desenvolvimento de 

competências necessárias à prática profissional. Neste estudo constatou-se que dos 55 

enfermeiros que participaram da pesquisa a maioria deles (69,15%) possuía apenas um 

emprego. Assim como, na pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, que teve como 

objetivo apresentar o trabalho e educação em saúde no Mercosul, observou-se que o maior 

percentual de enfermeiros do Brasil (47,5%) possui apenas um emprego (BRASIL, 2008). 

Quando questionadas acerca da sua formação profissional observou-se que a maioria 

das enfermeiras realizou sua graduação em Brasília (43,75%) e em Goiânia (43,75%), as 

demais em Minas Gerais (6,25%) e no Piauí (6,25%). Em relação à vivência na SAE durante a 

sua graduação, 75% das enfermeiras afirmaram terem estudado este conteúdo e apenas 25% 

afirmaram o contrário. 

Observa-se que a maioria das enfermeiras teve uma vivência com a SAE durante a 

graduação, isso pode ser justificado pela introdução deste conteúdo nos currículos de 

graduação em enfermagem no Brasil por volta da década de 90 (FIGUEIREDO et al., 2006) e 

a maioria das enfermeiras terem concluído sua graduação depois deste período, como será 

apresentado na Tabela 2. 

Acerca do tempo de formado dos profissionais, houve a hegemonia do intervalo de 

tempo de 1 a 5 anos, conforme apresentado na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Distribuição de frequência e porcentagens dos profissionais de enfermagem em 

relação ao tempo de formação, Brasília - DF, 2012.  

Tempo f % 

Menos de 1 ano 1  6,25 

1 a 5 anos 6 37,50 

6 a 10 anos 3 18,75 

11 a 15 anos 2 12,50 

16 a 20 anos 2 12,50 

Mais de 20 anos 2 12,50 

TOTAL 16 100,00 

 

Informações diferentes em relação ao tempo de formado dos profissionais foram 

encontradas no estudo realizado por Queiroz (2012), que demonstrou que a maioria dos 

enfermeiros tinham mais de 5 anos de formado. Assim como, os dados encontrados no estudo 

realizado por Presbytero, Costa e Santos (2010), que constatou que os enfermeiros possuíam 

mais de 7 anos de formados. Bem como, os dados do Ministério da Saúde, onde se observou 

que a maioria dos enfermeiros (35,2%) possuem entre 16 a 25 anos de formado (BRASIL, 

2008). 

Dentre as enfermeiras pesquisadas, 15 (93,75%) realizaram especialização e apenas 1 

(6,25%) não realizou especialização. Dados semelhantes foram encontrados na pesquisa de 

abordagem qualitativa, de cunho descritivo, realizado por Marcolino (2012) nas Equipes de 

Saúde da Família do município de Campina Grande – PB. O objetivo foi investigar o perfil de 

formação dos enfermeiros para a prescrição de medicamentos e qual a concepção destes sobre 

como eles vêm sendo formados para tal atribuição. Este estudo constatou que 36 (97%) 

enfermeiros realizaram especialização. Assim como, nos dados apresentados pelo Ministério 

da Saúde em que 445 (78,8%) enfermeiros do Brasil realizaram curso de especialização 

(BRASIL, 2008).  

Dentre as especializações realizadas pelas enfermeiras estão: Gestão e auditoria em 

serviço de saúde (1), Ginecologia e obstetrícia (1), Auditoria (1), Saúde Pública (2), 

Enfermagem do trabalho (3), Enfermeiro em saúde pública voltado para saúde sanitária (1), 

Licenciatura (1), Neonatologia (2), Enfermagem clínica (1), Docência superior (1), Controle 



31 
 
 

de infecção (1), Crescimento e desenvolvimento do bebê de 0 – 3 anos (1), UTI (1), Materno-

infantil (1). 

Apesar da maioria das enfermeiras do nosso estudo terem realizado especialização, no 

entanto, vale ressaltar que apenas 4 das especializações descritas pelas enfermeiras estão 

relacionadas com suas áreas de atuação (Neonatologia, Crescimento e desenvolvimento do 

bebê de 0 – 3 anos, UTI e Materno-infantil), demonstrando assim que a maioria das 

profissionais encontram-se inseridas em cenários de trabalho em que suas especializações 

podem não estar fortalecendo as atividades desenvolvidas em suas unidades (pediatria e 

neonatologia).  

 

5.2. EIXO 2: Percepção dos enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem 

 

Tendo em vista a complexidade da compreensão da SAE, este eixo foi construído com 

a finalidade de conhecer a percepção das enfermeiras sobre a SAE. Para um melhor 

entendimento, apresentaremos os dados deste eixo na forma de quadros, com o objetivo de 

contemplar o maior número de falas e articular as ideias de cada uma delas. Para cumprir o 

aspecto ético da pesquisa as enfermeiras foram identificadas como Enf1 a Enf5 aquelas que 

trabalham na Clínica Médica Pediátrica e como Enf6 a Enf16 as enfermeiras da UTIneo.  

 

5.2.1. Categoria 1: Conceito e operacionalização da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem  

 

Segundo Neto et al. (2012) pode-se compreender que a SAE baseia-se nos 

conhecimentos técnico-científicos e humanos do enfermeiro, concretizando-se como uma 

metodologia científica para a realização do cuidado ao paciente, sendo que este deve ser 

pautado no compromisso ético, na responsabilidade e no assumir o cuidar do outro. A SAE é 

uma ferramenta na qual o enfermeiro organiza o seu trabalho, contribuindo, assim, para a 

operacionalização do PE, promovendo um cuidado integral ao indivíduo, família e/ou 

coletivo. De acordo com as falas dispostas no quadro 1, observa-se o conhecimento das 

enfermeiras sobre o que é a SAE, as sua operacionalização, o seu papel na assistência e sua 

importância na tomada de decisão. 
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Quadro 1 - Conceito de Sistematização da Assistência de Enfermagem, Brasília - DF, 2012. 

É um processo com passos a serem seguidos que incluí a coleta de dados, o diagnóstico de 

enfermagem, prescrição e evolução. É uma forma de estar organizando o serviço e com ela a 

enfermagem atua melhor (Enf3).  

É um subsídio que dá uma ampla visão para o enfermeiro para ele conhecer melhor o seu 

paciente (Enf5). 

É uma forma de planejar (Enf6). 

Por meio dela o enfermeiro tem amplo processo decisório, intervindo de forma holística, 

atendendo todas as necessidades e problemas dos pacientes (Enf8). 

Permite prestar uma assistência de forma sistematizada. Então você vai organizando todo o 

trabalho que você realiza e presta com o paciente, isto é realizado de forma padronizada para 

poder avaliar melhor qual foi à assistência prestada. Sistematização é uma assistência que 

você realiza para tornar o cuidado mais eficaz e mensurar aquilo que você fez, o seu trabalho 

(Enf11). 

A sistematização é necessária para ver o desenvolvimento do paciente, para ter a história 

pregressa dele, o que aconteceu, se ele está evoluindo bem, toda aquela prescrição que o 

enfermeiro passou, também avaliar o cuidado que foi passado pelo enfermeiro (Enf16). 

 

Analisando as falas das enfermeiras é possível observar que as fases do PE são 

utilizadas para conceituar a SAE. Além disso, as enfermeiras entendem que a SAE é um 

processo em que ocorre a organização e planejamento das ações de enfermagem, tendo como 

foco principal o paciente.  

Conceitos equivalentes aos apresentados por estas enfermeiras podem ser observados 

em um estudo de campo, descritivo, de abordagem qualitativa, realizado no pronto socorro de 

um hospital público do estado de Mato Grosso do Sul, que teve o objetivo de analisar a 

viabilidade de implantação da SAE em um serviço de urgência e emergência hospitalar. Neste 

estudo os enfermeiros conferiram à SAE um significado de uma assistência de qualidade, 

sendo esta uma ferramenta indispensável e importante para sua profissão, além disso, eles 

afirmam que por meio da SAE o enfermeiro consegue detectar os problemas e prioridades dos 

seus pacientes, o que orientará as prescrições e intervenções que serão realizadas pela sua 

equipe (MARIA; QUADROS; GRASSI, 2012). 
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Na pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualitativa realizada por Borges 

et al. (2012) em uma unidade de pós-operatório de um hospital-escola público da rede federal 

de Fortaleza - Ceará, que teve como objetivos compreender a percepção dos enfermeiros 

assistenciais sobre o cuidado de enfermagem e conhecer as ações desenvolvidas pelos 

enfermeiros que são reconhecidas como atividades de cuidado, também apresentaram 

conceitos semelhantes aos encontrados em nosso estudo. No estudo destas autoras, a SAE é 

reconhecida como um cuidado de enfermagem, sendo inerentes à equipe e um processo 

interativo.  

Informações semelhantes em nosso estudo também foram observadas por Mangueira 

et al. (2012) em que os pesquisados atribuíram à SAE a eficiência e eficácia da assistência de 

enfermagem, organização e padronização da assistência, individualização do cuidado, 

continuidade da assistência e melhoria para a instituição.  

 Para Melo, Albuquerque e Aragão (2012) a SAE tem como objetivo a qualidade da 

assistência prestada pela equipe de enfermagem, sendo aplicada na prática por meio do PE, 

este é constituído de cinco fases interligadas: a investigação, o diagnóstico de enfermagem, o 

planejamento, a implementação e a avaliação. A operacionalização da SAE pelas enfermeiras 

pesquisadas em suas unidades de serviços encontram-se no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, Brasília - 

DF, 2012. 

Nós fazemos, mas não é uma rotina, não tem protocolo e ficha para você assinar, não tem 

prescrição de enfermagem. Então a gente faz meio empírico, sem documentação e nem 

reconhecimento (Enf2). 

Eu não tenho como fazer, eu não consigo fazer, ou eu faço uma coisa ou outra. Uma vez eu 

tentei fazer, só consegui três casos, eu consegui fazer a coleta de dados, o histórico e o 

diagnóstico de enfermagem. As ações de enfermagem você faz por saber que tem que fazer, 

mas não porque você colocou em uma prescrição. Nós temos feito à coleta de dados, a 

evolução e o diagnóstico. Mas o planejamento das ações e a prescrição ainda temos receio e as 

técnicas de enfermagem não tem o conhecimento, elas não vão fazer, a não ser que tenha um 

treinamento e seja colocado oficialmente em prontuário (Enf3). 

Eu faço a coleta de dados, mas poderia ser algo melhor, tinha que ter um treinamento para 

exame físico na criança. Eu utilizo pouco o diagnóstico de enfermagem. Todas as fases eu 

utilizo, eu procuro estar sincronizada com isso (Enf5). 

Aqui nós não fazemos a SAE. A única coisa que se vê fazendo aqui é a evolução de 

enfermagem, não faz diagnóstico, não faz exame físico (Enf6). 

Não, aqui não faz a sistematização. Não faço nenhuma fase da sistematização aqui (Enf10). 

Eu utilizo, então eu passo visitando o paciente, ai eu colho os dados. Mas assim não é 

padronizado para todo mundo fazer, o controle de quem faz com quem, então não se pode 

considerar que é feito a SAE aqui na UTIneo (Enf11). 

Eu faço o exame físico e a evolução. Diagnóstico de enfermagem não existe. Eu vejo o que 

aquele paciente tem, qual o diagnóstico médico e vou montando o meu, porque o diagnóstico é 

importante para fazer a prescrição e aqui não existe prescrição de enfermagem, então o 

diagnóstico fica perdido. Eu não registro nada disso a única coisa que a gente faz é a evolução 

(Enf14).  

 

Uma vez que as fases do PE são interligadas e indissociáveis, ou seja, uma fase 

depende da outra, consideramos relevante destacar que as enfermeiras do nosso estudo não 

reconhecem este fato e acreditam que possam utilizar apenas uma ou outra etapa do PE. Estas 

enfermeiras não entendem que a prática assistencial da enfermagem não deveria existir de 

forma incompleta e “inacabada”.  
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Sendo assim, em relação à utilização das fases do PE, observa-se que as enfermeiras 

não realizam todas as etapas, porém, a evolução é a única a ser registrada. Situação 

semelhante foi descrita na pesquisa realizada por Borges et al. (2012), onde as enfermeiras 

não realizam todas as etapas do Processo de Enfermagem.   

Acerca da utilização das fases do PE, estudo realizado por Neves e Shimizu (2010) em 

um Hospital Público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal apresentaram dados 

diferentes da presente pesquisa, na qual, a prescrição era realizada com maior frequência, 

seguida do histórico, e com menor frequência a evolução e o diagnóstico de enfermagem. 

Pode-se constatar que as enfermeiras pesquisadas conhecem a SAE e reconhecem a 

sua importância na realização do cuidado prestado ao paciente, apesar de não realizarem todas 

as fases do PE.  

 

5.2.2. Categoria 2: Dificuldades para a realização e implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem 

 

Quando questionadas se possuíam dificuldades para a realização da SAE, 7 (43,75%) 

enfermeiras afirmaram possuir dificuldades e 9 (56,25%) afirmaram não possuir dificuldades. 

As principais dificuldades encontradas pelas enfermeiras para a realização da SAE 

encontram-se descritas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Dificuldades na realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

Brasília - DF, 2012. 

A minha dificuldade é o computador (Enf1). 

As dificuldades na realização é a questão de não ser cobrada, então só faz quem quer. Uma 

coisa que eu percebi é que a gente perde tempo para fazer isso, você precisa pensar, você tem 

que avaliar, não é uma coisa que você chega e faz de qualquer jeito, inclui responsabilidade 

(Enf3).  

Falta de treinamento voltado para pediatria (Enf5). 

A falta de profissionais (Enf9). 

Já tem 15 anos que eu formei, então tem que ter um treinamento para gente relembrar aquilo e 

apresentar aquilo que foi mudado (Enf13). 
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 Pode-se constatar que as dificuldades para a realização da SAE concentram-se na 

escassez de tempo e recursos humanos. Além do déficit de conhecimento sobre a SAE e uma 

das ferramentas utilizada para sua realização (computador). A não realização da SAE também 

emerge devido à falta de obrigatoriedade no serviço e da ausência de treinamento. 

Informações semelhantes foram descritas no estudo exploratório de abordagem qualitativa 

realizado por Porto, França e Ferrari (2013) em uma UTIneo do hospital regional em Cáceres 

– MT, que teve como objetivo analisar a implementação da SAE na UTIneo do Hospital 

Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes. Nesta pesquisa as principais dificuldades para 

realização da SAE foram a falta de tempo, a falta de recursos humanos, a sobrecarga de 

trabalho e a estrutura organizacional. 

 Sendo assim, as dificuldades para realização da SAE envolvem fatores conceituais, 

estruturais e organizacionais. Os recursos humanos são os mais relevantes para a 

operacionalização desta ferramenta. Além disso, pode-se observar que as dificuldades para 

realização da SAE englobam fatores inerentes à própria estrutura, ao cenário de ensino-

aprendizagem e ao cenário de prática assistencial (MARTINS et al., 2013). 

 Quando questionadas acerca do desejo de implementar a SAE em sua unidade de 

serviço, 15 enfermeiras (93,75%) afirmaram que desejam que ocorra a implantação,  

conforme descritas no Quadro 4. Apenas 1 enfermeira (6,25%) afirmou o contrário, pôde-se 

constatar que a sua resistência decorre de problemas na hierarquia do serviço e nas relações 

interpessoais da equipe de trabalho: 

“Não. Nós temos uma resistência muito grande, nós enfermeiros aqui dentro 

da UTIneo somos submisso ao serviço médico. Nós temos problemas com 

médicos, problemas com técnicos, eles na verdade quando tem médico o 

tempo todo, o que eles fazem? Eles pulam você e vão para o médico. Aquela 

coisa para que te procurar se tem quem vai resolver logo adiante. Você fala 

uma coisa, mas eles não acreditam, ai eles vão para o médico. Na verdade a 

enfermagem em UTIneo é mais uma figura decorativa. Eu acho que vai ser 

muito difícil, a não ser que você faça só por fazer e coloque lá” (Enf10). 
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Quadro 4 - Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, Brasília - DF, 

2012. 

Porque é uma forma de você estar evoluindo, crescendo, melhorando, tanto você como a 

unidade (Enf1). 

Porque eu acho que mudaria todo o nível do nosso trabalho, do nosso serviço, teria uma outra 

visão do que é a enfermagem, do que é o trabalho da enfermagem. Porque na verdade nós 

estamos perdidos. O que o enfermeiro faz? O que ele está desenvolvendo? Ninguém sabe. É 

por ai, é este encontro, vem para a gente assumir o nosso papel, porque a faculdade deixou 

muito vago e a gente chega ao serviço e não encontrou isso então seguiu o que já vinha, tudo 

muito arcaico (Enf3). 

Porque é uma forma da gente registrar o que a gente já faz e o enfermeiro peca por não anotar, 

acaba que se você não anota, você não fez. Uma implementação boa é uma forma de estar 

visualizando o serviço do enfermeiro (Enf4). 

Porque é uma forma de valorizar a nossa profissão (Enf6). 

É importante e muito interessante, serve para ajudar no trabalho para poder dar uma 

continuidade (Enf9). 

Melhorar a assistência, todo serviço tem que ter já é previsto em lei (Enf11). 

É imprescindível até porque a gente costuma dizer que o que não está escrito não está feito, e 

um grande problema da enfermagem é que a gente acaba pegando muito as atividades que é 

do outro, a gente vira administrador do local de trabalho, corre atrás de eletricista porque 

queimou a lâmpada, várias outras coisas para tentar fazer a unidade funcionar e o que é nosso 

de enfermagem, de cuidado a gente acaba deixando passar, então a obrigatoriedade da 

assistência contribuiria para que isso ocorresse de fato (Enf12). 

Porque assim o nosso serviço iria aparecer, porque a gente trabalha igual doido e não é 

valorizado pela equipe, nem pelo médico e nem por ninguém (Enf13). 

É uma forma de afirmar porquê a gente veio, porquê que a gente está aqui, porque é o que 

caracteriza o nosso conhecimento, a SAE. É uma forma da gente largar de fazer o que não é 

nosso e assumir o que realmente é nosso (Enf15). 

 

As enfermeiras reconhecem a importância da implementação da SAE no serviço como 

fundamental para melhorar a assistência de enfermagem e registro das ações da equipe. Por 

outro lado, o déficit de pessoal, a falta de envolvimento da equipe, a ausência de capacitação 
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ou treinamento, falta de tempo são pontos cruciais para a não implementação. Informações 

semelhantes foram visualizadas no estudo realizado por Maria, Quadros e Grassi (2012), em 

que as dificuldades para a implementação da SAE foram a complexidade desta ferramenta, a 

falta de interesse e apoio da instituição, e o despreparo da equipe. Em outro estudo, realizado 

por Queiroz et al. (2012), as dificuldades para a implementação da SAE foram a sobrecarga 

com atividades burocráticas que dificultam o exercício profissional do enfermeiro. Já 

Mangueira (2012) reconheceu que as limitações que devem ser superadas para implementação 

da SAE são o déficit de recursos de materiais e humanos.  

Diante do exposto, percebe-se que existem vários obstáculos para a efetivação e 

operacionalização da SAE na prática diária do enfermeiro das unidades pesquisadas. O déficit 

de conhecimento e pouca prática na realização da SAE acarretam em desprendimento de mais 

tempo para desenvolvê-la, este tempo normalmente é consumido pela sobrecarga de trabalho 

e número insuficiente de recursos humanos na unidade (QUEIROZ et al., 2012).  

 

5.2.3. Categoria 3: Uso do prontuário eletrônico na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem – Etapa de Diagnóstico de Enfermagem  

 

O prontuário eletrônico apresenta vastas ferramentas disponíveis aos profissionais de 

saúde como, por exemplo, para a enfermagem, tem-se a inclusão da evolução, diagnósticos e 

prescrição de enfermagem. No prontuário eletrônico, a etapa de evolução e prescrição de 

enfermagem permite ao enfermeiro fazer anotações, já a etapa de Diagnóstico de 

Enfermagem, que se encontra no sistema, o enfermeiro apenas selecionará o diagnóstico 

desejado para o paciente assistido. Como na Clínica Médica Pediátrica e na UTIneo já possui 

implantado a evolução, e para a realização da prescrição necessita-se do diagnóstico de 

enfermagem, iremos apresentar nesta categoria a utilização do prontuário eletrônico para 

operacionalização da SAE com o foco, principalmente, no diagnóstico de enfermagem.   

Carpenito-Moyet (2007) explica que o Diagnóstico de Enfermagem é um título 

utilizado pelos enfermeiros para retratar a condição de um paciente ou de uma família. A 

precisão do cuidado realizado a um paciente dependerá da capacidade do enfermeiro em 

detectar corretamente o diagnóstico ou o risco para um problema. A NANDA (2010, p.436) 

define o Diagnóstico de Enfermagem como um: 
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Julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade 

a problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. O Diagnóstico de 

Enfermagem constitui a base para a seleção das intervenções de enfermagem 

para o alcance dos resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. 
 

Quando questionadas acerca da utilização do Diagnóstico de Enfermagem no 

prontuário eletrônico, 6 (37,5%) enfermeiras afirmaram utilizar e 10 (62,5%) afirmaram não 

utilizar. No Quadro 5 estão descritas as falas das enfermeiras que utilizam o Diagnóstico de 

Enfermagem no prontuário eletrônico e suas opiniões acerca desta ferramenta. O Quadro 6 

apresenta as falas das enfermeiras que não utilizam o Diagnóstico de Enfermagem e suas 

justificativas.  

 

Quadro 5 – Utilização do Diagnóstico de Enfermagem no prontuário eletrônico, Brasília - 

DF, 2012. 

Eu acho que é ótimo. Eu acho que ele pode ser melhorado, colocando diagnósticos específicos 

para pediatria. Mas o que já tem lá já dá para trabalhar (Enf2). 

Achei encantador, muito bom, dinâmico, você faz umas descobertas. Mas precisa ser 

melhorado, pois a NANDA tem 12 domínios e no sistema tem só 7, então está incompleto. 

Uma vez eu fiz a prescrição tranquilamente, ela sai junto com a prescrição médica, eu achei 

isso super interessante, então quer dizer, não vai ser separadamente, ai as meninas vão ver e 

seguir (Enf3). 

Bom, mas ainda um pouco falho, a NANDA muda muito e o atual está diferente do que está 

no sistema (Enf4). 

É algo renovador. Poderia mudar a organização do sistema, dentro do diagnóstico tinha que ter 

a parte para admissão, história, exame físico, evolução e avaliação. Tinha que ter uma página 

só para o enfermeiro e outra só para o técnico (Enf5). 
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Quadro 6 – Não utiliza o Diagnóstico de Enfermagem no prontuário eletrônico, Brasília - 

DF, 2012. 

Nunca utilizei. A gente depende de uma pessoa para ajudar, para dar um treinamento mesmo 

para que possa fazer o serviço funcionar. Tem que ter alguém, não é só chegar aqui com o 

programa e jogar ai para gente até porque tem um certo grau de dificuldade para quem já 

formou à muito tempo, então eu acho que se faz necessário uma atualização, uma reciclagem 

para poder mexer direitinho no programa (Enf6). 

Não. Eu já vi várias vezes, mas ele é muito ruim, porque você não pode acrescentar nada, ele 

está ali fixo, ainda mais para neonatologia ele é inutilizável. Somente o básico de integridade 

da pele isso dá para utilizar, mas o resto é mais direcionado para paciente adulto, tem poucos 

diagnósticos de enfermagem que cabe para o RN, você tem pouca opção (Enf8). 

Não, a gente só utiliza a evolução (Enf11). 

Não, porque como que a gente vai mexer numa coisa que a gente não tem conhecimento, a 

gente teria que ter um conhecimento prévio (Enf13). 

Não, eu nunca nem vi essa parte (Enf15). 

Não olhei ainda (Enf16). 

 

Ao analisarmos as falas das enfermeiras que utilizam o diagnóstico de enfermagem no 

prontuário eletrônico pode-se observar que elas reconhecem a qualidade e os benefícios desta 

ferramenta, porém sugerem melhorias, como a existência de diagnósticos de enfermagem 

específicos para suas unidades de trabalho, a introdução completa e atualizada de todos os 

domínios da NANDA e a criação de uma página exclusiva para realização de todas as etapas 

do Processo de Enfermagem. Além disso, observa-se o prontuário eletrônico como uma 

ferramenta que contribui para realização de um trabalho multidisciplinar. As enfermeiras que 

não utilizam o diagnóstico de enfermagem no prontuário eletrônico relataram que necessitam 

de treinamento e que não utilizam por não existir diagnósticos de enfermagem específicos 

para suas unidades de trabalho. 

Os diagnósticos de enfermagem segundo Queiroz et al. (2012) são as determinações 

de problemas atuais ou potenciais de saúde, dos quais os profissionais de enfermagem tem 

competência para cuidar. Em pesquisa realizada por estes autores, constatou que os 

enfermeiros possuem conhecimento teórico sobre o significado do diagnóstico de 

enfermagem e competência para desenvolvê-lo; a vantagem levantada por estes enfermeiros 
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sobre a utilização do diagnóstico de enfermagem foi à assistência plena de seus pacientes, e 

dentre as desvantagens teve a falta de sensibilização quanta à importância desta etapa, a falta 

de treinamento e de tempo. 

Na prática profissional do enfermeiro, este deve organizar e sistematizar o seu trabalho 

de forma contínua e aplicando os conhecimentos técnicos-científicos, isto ocorre por meio da 

SAE. A identificação do diagnóstico de enfermagem dos pacientes da Clínica Médica 

Pediátrica e UTIneo proporciona uma assistência de enfermagem eficaz e de qualidade por 

promover o planejamento do cuidado específico para os problemas apresentados por cada 

paciente (MELO; ALBUQUERQUE; ARAGÃO, 2012).  

 

5.2.4. Categoria 4: Vantagens e desvantagens para a utilização do prontuário eletrônico 

na realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

 

Dentre as vantagens da utilização do prontuário eletrônico destaca-se “a rapidez, 

praticidade e diminuição do acúmulo de papel” (Enf1). Além disso, “a facilidade em 

manipular as informatizações e buscar os dados” (Enf2). 

As desvantagens da utilização do prontuário eletrônico para realização da SAE estão 

descritas no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Desvantagens do prontuário eletrônico para realização da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, Brasília - DF, 2012. 

A lentidão e problemas técnicos (Enf6). 

Inexperiência sobre o manuseio (Enf7). 

Tempo de digitação e dedicação (Enf5). 

Participação da equipe (Enf14). 

Número reduzido de computadores (Enf15). 

  

A utilização do prontuário eletrônico para a realização da SAE, segundo as 

enfermeiras, mostrou-se vantajoso. Porém, algumas desvantagens foram citadas como, por 

exemplo, o déficit de tempo e recursos materiais. 

 A aplicação adequada da tecnologia na saúde propicia um cuidado individualizado, 

humanizado, seguro e ético. Para que a enfermagem possa promover um cuidado eficiente e 
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eficaz faz-se necessário escolher adequadamente a tecnologia para determinada situação 

(LIMA et al., 2012). 

Segundo Mehry (2002) a tecnologia leve pode ser entendida como a prática clínica, é 

o saber fazer, que se configura por meio do acolhimento, da produção de vinculo, da 

autonomização e da gestão compartilhada de processos de trabalho. A tecnologia leve-dura 

combina aspectos dos procedimentos técnicos e a burocratização dos processos de trabalho 

com as tecnologias leves, em que o enfermeiro irá basear-se em teorias ou modelos de 

cuidados para guiar suas ações. A tecnologia dura é centrada em processos técnicos e 

normativos, nesta tecnologia encontramos os equipamentos e instrumentos necessários para 

manutenção da vida. 

Tendo em vistas os conceitos supracitados, podemos considerar que o prontuário 

eletrônico como uma tecnologia leve-dura, que por meio das falas das enfermeiras 

constatamos que suas vantagens para a realização da SAE são a rapidez e praticidade, além da 

facilidade em obter os dados. 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para identificar a percepção das enfermeiras sobre a SAE foi fundamental conhecer o 

perfil destas profissionais. Assim, os dados obtidos, como o gênero, faixa etária, jornada de 

trabalho, formação profissional, SAE e graduação, tempo de formado e especialização, 

possibilitou discriminar a população na qual a pesquisa estava sendo realizada para que 

futuramente, ações que visem a implementação da SAE na Clínica Médica Pediátrica e na 

UTIneo, possam ser planejadas, com ferramentas adequadas ao perfil destas profissionais.  

Além disso, a identificação da percepção das enfermeiras sobre a SAE propiciou o 

reconhecimento das necessidades educativas para subsidiar a implementação da 

sistematização nas unidades pesquisadas.  

Constatou-se que as enfermeiras pesquisadas possuem um conhecimento prévio sobre 

o conceito de SAE, porém nem todas as fases do PE encontram-se implementadas nas 

unidades pesquisadas. Sendo que, as dificuldades para realização da SAE concentram-se na 

escassez de tempo e recursos humanos, no déficit de conhecimento sobre a SAE e o 

computador (prontuário eletrônico), assim como, à falta de obrigatoriedade no serviço. Além 
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disso, as enfermeiras reconhecem como obstáculo para implementação da SAE a falta de 

envolvimento da equipe, a ausência de capacitação ou treinamento e a falta de tempo.  

O Diagnóstico de Enfermagem no prontuário eletrônico foi visto como uma 

ferramenta positiva pelas enfermeiras que já o utilizaram, porém com alguns pontos a serem 

melhorados, como a existência de Diagnósticos de Enfermagem específicos para suas 

unidades de trabalho, ou seja, as enfermeira da UTIneo e da Clínica Médica Pediátrica 

gostariam que o prontuário eletrônico já se apresentasse com os Diagnósticos de Enfermagem 

mais empregados nas respectivas clinicas, sendo que estes devem estar direcionados para as 

enfermidades e quadros clínicos de maior prevalência nestas unidades de saúde. Além disso, a 

introdução completa e atualizada de todos os domínios da NANDA e a criação de uma página 

exclusiva para realização de todas as etapas do PE.  

A utilização do prontuário eletrônico para realização da SAE mostrou-se vantajoso, 

porém a lentidão, os problemas técnicos, a inexperiência sobre o manuseio, o tempo para 

digitação e dedicação, a participação da equipe e o número reduzido de computadores foram 

algumas desvantagens citadas pelas enfermeiras. 

Este estudo contribui para direcionar as práticas de capacitação voltadas para 

limitações e deficiências apontadas por estas enfermeiras, afim de que ocorra a 

implementação da SAE. Além de auxiliar nas práticas de EP, este estudo colabora para que os 

gestores possam reconhecer que existem profissionais dispostos e interessados na 

implementação da SAE. 

Como acadêmica de enfermagem este estudo contribuiu para fortalecimento da 

concepção de que SAE é importante tanto para realização de uma assistência adequada e de 

qualidade ao paciente quanto para reconhecimento profissional. Sendo assim, a 

implementação da SAE nos serviços de saúde é fundamental para que a enfermagem se 

concretize como profissão baseada no conhecimento científico, fortalecendo, assim, o cuidado 

prestado por estes profissionais.   
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

I- Perfil dos enfermeiros  

1. Nome (iniciais): 

2. Idade:  

3. Local (is) de trabalho: 

4. Titulação acadêmica: 

Local de formação da graduação:________________________Tempo de formada: ________                               

(  ) Especialização. Área/local:__________________________________________________ 

Tempo de formada:_______                                    

(  ) Mestrado. Área/local:_______________________________________________________  

Ano de conclusão:_______ 

(  ) Doutorado. Área/local:______________________________________________________  

Ano de conclusão:_______ 

 

II- Percepção dos enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem  

1. O que você entende por Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)? 

2. A unidade de serviço que você trabalha utiliza a SAE? 

3. Você possui dificuldades para a realização da SAE? (caso sim, quais?) 

4. Caso não esteja implementada ainda a SAE na sua Unidade de Serviço, você 

gostaria que ela fosse implementada? 

5. Você já utilizou o diagnóstico de enfermagem no prontuário eletrônico? O que 

você achou?  

6. Quais as vantagens e/ou desvantagens do prontuário eletrônico para a 

realização da SAE?  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Enfermeiros da Clinica Médica Pediátrica e da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) 

Prezado(a) Senhor(a), 

Por meio deste termo, gostaríamos de informá-lo(a) sobre o objetivo e procedimentos 

da pesquisa “Percepções dos enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem no Hospital Regional de Ceilândia - DF” e solicitar apoio e participação do(a) 

senhor(a) para a realização deste estudo. 

Meu nome é Géssica Borges Vieira, sou aluna de graduação da Universidade de 

Brasília – Faculdade de Ceilândia (UnB – FCE), supervisionada pela Msc. Casandra G. R. M. 

Ponce Leon professora de Enfermagem da UnB – FCE.  

Convido o (a) Senhor (a) para participar desta pesquisa a qual tem o objetivo de 

analisar a percepção dos enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

na Clínica Médica Pediátrica e na Unidade de Terapia Intensiva neonatal do Hospital 

Regional de Ceilândia - DF. Para isso, precisaremos nos encontrar uma vez para conversar, 

em local e horário que for melhor para o(a) Senhor(a), para que o(a) Senhor(a) possa ser 

entrevistado(a). A entrevista será gravada em fita K7, e buscará caracterizar suas percepções 

sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e possíveis dificuldades para 

sua implementação. Nosso tempo junto pode durar até 30 minutos, dependendo da sua 

disponibilidade. Todas as informações que nos disser serão mantidas sob a nossa guarda e 

responsabilidade e também serão utilizadas somente para essa pesquisa. Seu nome não irá 

aparecer e se você não quiser responder a alguma questão não tem problema. Quando 

terminarmos esta pesquisa, o resultado final poderá ser divulgado em revistas e apresentado 

em encontros científicos, como congressos. Sua participação será completamente voluntária e 

não haverá custo para você por estar participando. Você poderá deixar de participar da 

pesquisa a qualquer momento, sem que seja prejudicado por isso.  

Se o (a) Senhor (a) concordar em participar, por favor, assine duas vias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido após todos os esclarecimentos e entregue ao pesquisador 

que for entrevistá-lo (a). O (a) Senhor (a) receberá uma cópia assinada. Se o Senhor (a) tiver 

qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Profa. Casandra G. R. M. 

Ponce de Leon, na instituição UnB-FCE telefone: (61) 3107.8418 ou 9196.6557, no horário 

comercial. Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF. As 

dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser 

obtidos através do telefone: (61) 3325-4955. Agradecemos a sua colaboração. 

Pesquisadores responsáveis: 

Orientadora: Prof.ª Msc. Casandra G. R. M. Ponce Leon - E-mail: casandra@unb.br  

Géssica Borges Vieira – Aluna de graduação - E-mail: borges.gessica@hotmail.com 

 

 

   

Géssica Borges Vieira 

 

 Participante 

 

__________________________________________ 

Prof.ª Msc. Casandra G. R. M. Ponce Leon 

Pesquisadora Responsável/Orientadora 

 

Ceilândia-DF, ______ de __________ de 2012. 
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