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INTRODUÇÃO
A Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) é um método científico
utilizado por enfermeiros para realizar o cuidado
de enfermagem em indivíduos, família e
coletividade com objetivo de realizar um
atendimento integral, holístico e individualizado
(MORAES et al. 2015).
Essa
metodologia
foi
introduzida,
mundialmente, nas décadas de 1920 e 1930,
porém o Brasil iniciou sua implantação na década
de 1970, através da forte influência de Wanda de
Aguiar Horta (PARKER et al. 2015).
Apesar do início da implantação na década de
1970, somente em 2002 o Conselho Federal de
Enfermagem
(COFEN)
estabelece
a
obrigatoriedade da implementação da SAE em
toda instituição de saúde, seja pública ou privada
(COFEN, 2002). Posteriormente, em 2009, o
mesmo conselho estabeleceu uma nova
resolução que considera a SAE como método
organizacional para aplicação do Processo de
Enfermagem (PE) (instrumento que orienta o
cuidado de enfermagem) (COFEN, 2009).
O PE é composto de 5 etapas interrelacionadas e interdependentes, que ajudam o
profissional enfermeiro a realizar o seu
atendimento. A primeira etapa, Histórico de
Enfermagem, é o momento oportuno de
realização da coleta de dados do paciente;

Diagnóstico de Enfermagem é o momento onde
serão identificados riscos e problemas;
Planejamento de Enfermagem é a oportunidade
de o enfermeiro estabelecer as prescrições de
enfermagem; Implementação compreende a
execução das ações estabelecidas na etapa
anterior; e Avaliação é interpretada como
monitoramento de resultados obtidos. (SILVA et
al. 2014).
Conforme Inoue e Matsuda (2010), a
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por ser um
setor que requer atendimento constante de seus
pacientes, são necessários cuidados de
enfermagem
complexos
e
com
bom
monitoramento. Assim, fica claro a necessidade
da implementação da SAE e do PE nesse
ambiente.
OBJETIVOS
Identificar na literatura científica, as principais
dificuldades enfrentadas pela equipe de
enfermagem durante a implantação da SAE em
UTI.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, com caráter
de revisão bibliográfica em que se buscou artigos
indexados na base de dados da Biblioteca Virtual
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em Saúde (BVS), utilizando os descritores SAE e
UTI.
Como
critérios
de
inclusão
foram
estabelecidos: artigos disponíveis na íntegra, no
idioma português, que estejam correlacionados
com a temática da pesquisa e publicados nos
últimos 7 anos. Foram excluídos todos os estudos
que abordavam o tema fora de UTI’s. Por serem
artigos de utilidade pública, não necessitou de
aprovação do comitê de ética em pesquisa. A
partir dos critérios de seleção, chegou-se a uma
amostra de 21 publicações, que após leitura do
resumo foram excluídos 12, restando 9 artigos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os artigos selecionados foram agrupados com
relação ao ano de publicação, revista, métodos e
resultados e após, foram submetidos à leitura de
todo o seu conteúdo onde se encontraram os
resultados citados a seguir.
Segundo a resolução do COREN, a SAE é
uma atividade privativa do enfermeiro, onde o
mesmo deve possuir total domínio em suas
etapas para com isso identificar e intervir frente
aos problemas encontrados baseados em
evidencias clinica e cientifica. Porém, para
Amante; Rosseto e Schneider (2008), é notória a
dificuldade na implementação da sistematização
de enfermagem, pois, apesar do enfermeiro
reconhecer a sua importância, muitas vezes não
possui domínio do processo.
Para Truppel et al. (2009), algumas das
dificuldades elencadas como impedimento para
implementação deste processo é despender
mais tempo do dia na atividade burocrática,
desenvolvendo a SAE, dificuldade com o
manuseio dos instrumentos utilizados, pois eles
não teriam sido testados ou aplicados
previamente. Porém, Amante; Rosseto e
Schneider (2009) referem que apesar do maior
tempo aplicado para desenvolver a SAE, em
troca, se obtém uma assistência de enfermagem
adequada com eficiência e eficácia.
Para Carvalho et al. (2013), além da
burocracia e escassez de conhecimento sobre o
instrumento de assistência de enfermagem,
existe um excesso de trabalho depositado devido
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a alta complexidade que lhes é atribuídos na
vivencia da UTI, com isso formam-se barreiras
para aplicação da SAE. Porém, se houver uma
melhor organização no processo de trabalho é
notório que estas dificuldades se tornem menos
evidentes.
Segundo Massaroli et al. (2015), os principais
fatores que dificultam a SAE estão a falta de
conhecimento, ausência de capacitações pelas
instituições de saúde, registros inadequados,
conflitos de papéis, falta de credibilidade com as
prescrições de enfermagem, além da escassez
de
estabelecimento
de
prioridades
organizacionais.
Entretanto não basta aderir a SAE como uma
metodologia pratica e sistemática, sendo esta
imprescindível na aplicação do cuidado direto
aos clientes. A capacitação, preparo e a
sensibilização de toda equipe de enfermagem
envolvida no processo da implementação é de
grande relevância para uma assistência de
qualidade. (CARVALHO et al., 2013).
Para Fernandes et al. (2014) diante do
cuidado altamente complexo e especializado
desenvolvido pelo enfermeiro na UTI, a
sistematização e organização do seu trabalho e
de sua equipe mostram-se indispensáveis para
uma assistência de qualidade, sustentando a
importância da adesão a SAE, corroborando com
Barbosa et al. (2010) onde ressalta que é
imprescindível que a equipe de enfermagem seja
capaz de avaliar e registrar as ações e
intervenções de enfermagem prevalentes no UTI
e desenvolva aptidão para realizar e valorizar
esses cuidados, desta forma, reforça a
necessidade do processo de enfermagem.
CONCLUSÕES
A partir dos resultados encontrados na
literatura, conclui-se que a SAE necessita ser
mais bem entendida pela equipe de enfermagem.
Apesar de já haver evidencias que
comprovem a eficiência da sua implementação,
esse processo encontra resistência pelos
profissionais na sua aplicação devido a vários
fatores como: desconhecimento dos enfermeiros
referente a sistematização, jornada de trabalho
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excessiva, rotatividade elevada na UTI, entre
outros.
Em contrapartida, a introdução da SAE traz
uma assistência qualificada, sistematizada,
organizada e apresenta melhores resultados
assistenciais.
Sendo assim, fica comprovado que os fatores
adversos não devem ser explicativos para a não
implementação da Sistematização da Assistência
a Enfermagem.
Palavras-chave: Cuidado, especializado,
enfermagem.
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