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RESUMO 
 
 

DIFICULDADES NA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA: Uma revisão bibliográfica 

O presente trabalho teve por objetivo discorrer acerca da importância da realização da SAE nas 

unidades de atenção básica, permeando em suas facilidades, dificuldades e potencialidades para 

melhorar a resolubilidade da atenção primária. Foi utilizada a metodologia de Levantamento 

Bibliográfico onde foram selecionados sete arquivos do ano de 2006 ao ano de 2018. Concluiu-se  

que os profissionais de enfermagem reconhecem a importância da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, todavia, situações como a falta de profissionais, escassez de tempo e graduação 

insatisfatória para o tema podem interferir e ocasionar a sua não aplicação e efetivação. 

 

Palavras chave: Atenção básica, processo de enfermagem, sistematização. 

Tema Central: Enfermagem Assistencial. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

DIFFICULTIES IN THE SYSTEMATIZATION OF NURSING ASSISTANCE IN PRIMARY CARE: A 

bibliographic review 

The objective of this study was to discuss the importance of performing SNA in primary care units, 

permeating their facilities, difficulties and potentialities to improve the resolubility of primary care. It 

was used the methodology of Bibliographic Survey in which were selected seven files from the year 

2006 to the year 2018. It was concluded that nursing professionals recognize the importance of 

Nursing Care Systematization, however, situations such as the lack of professionals, shortage of time 

and unsatisfactory graduation to the subject may interfere and cause its non-application and 

effectiveness. 
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Central theme: Nursing care. 

1. INTRODUÇÃO 
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A Sistematização da Assistência de Enfermagem é uma metodologia 

científica alcançada através do Processo de Enfermagem, sendo normatizada pela 

Resolução nº 358 de 2009, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 

“O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e 

sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem (BRASIL, Resolução nº 358/2009, Art. 1º)”. 

Oliveira e Fassarella (2010) descrevem a SAE como um processo que 

viabiliza a atenção de modo prático e que poupa tempo no quesito elaboração das 

intervenções, proporciona uma atenção mais eficiente ao paciente, pois o mesmo é 

visto como um ser individualizado. É também uma maneira de conferir ao enfermeiro 

maior autonomia na gestão de sua equipe. 

O Processo de Enfermagem, tem de ser fundamentado em um suporte 

científico e teórico, devendo ser feito em todas as instituições que prestem serviços 

de saúde, sendo elas públicas ou privadas. Constitui-se de cinco etapas inter- 

relacionadas: A coleta de dados (Histórico de Enfermagem), Diagnóstico de 

Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação do cuidado e  

Avaliação de Enfermagem (COFEN, Resolução nº 358, 2009). 

O Processo proporciona ao profissional maior autonomia, é fundamental 

para a segurança do paciente, pois dá enfoque em seus aspectos peculiares e suas 

respostas às terapias e intervenções propostas. 

O agir autônomo do enfermeiro é um fator que deve estar guiado por 

conhecimento científico e bases teóricas metodológicas definidas, lapidando o seu 

conhecimento, sendo o Processo de Enfermagem um meio para o exercício da 

autonomia do profissional enfermeiro (SILVA e SANTOS, 2009). 

Embora seja obrigatória em todas as instituições prestadoras serviços de 

saúde, como demonstrado em pesquisa de SILVA et al (2013), os profissionais 

podem apresentar dificuldades na interligação das etapas do Processo de 

Enfermagem, bem como dificuldades em sua aplicabilidade, que pode ser fruto de 

déficit no conhecimento, ou, até mesmo de quantitativo de profissionais para 

desempenhar suas etapas. 

Deste modo, o presente artigo visa primordialmente discorrer acerca da 

importância da realização da SAE nas unidades de atenção básica, permeando em 
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suas facilidades, dificuldades e potencialidades para melhorar a resolubilidade da 

atenção primária. 

 
 
 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do artigo foi a de 

levantamento bibliográfico, onde foram realizada buscas nas bases de dados: 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Red 

de Revistas Cientificas de America Latina y el Caribe,España y Portugal (Redalyc), 

publicações em periódicos da Pontifícia Universidade Católica (PUC) e publicações 

oficiais do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 

As palavras-chave utilizadas para as buscas foram: Atenção básica, 

processo de enfermagem, sistematização. 

Foi aplicado às buscas um filtro do ano de 2009 a 2018. 

Após os critérios de seleção, foram escolhidos sete arquivos para a 

estruturação da pesquisa, todos no idioma português. 

O artigo teve início no mês de julho de 2018 e finalização no mês de outubro 

de 2018. Todavia, a autora estenderá o tema ao seu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). 

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Dentre as finalidades e utilidades da SAE, está a segurança do paciente 

devido à preservação de sua singularidade, de modo que promova sua saúde e 

recuperação, atentando-se para suas respostas à terapias propostas. A SAE neste 

ponto é amparada pela Política Nacional da Atenção Básica, 2017, que refere nas 

atribuições aos profissionais da Atenção Básica: 

“Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os 

riscos e diminuir os eventos adversos (Parágrafo XIV)”. 
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Embora haja meios necessários para a implementação da SAE na Atenção 

Básica, a metodologia se mostra muitas das vezes negligenciada, como demonstrou 

pesquisa de Santana et al (2013), onde entrevistaram 10 enfermeiros da Atenção 

Básica de Belo Horizonte a fim de compreender a percepção que estes possuíam da 

SAE e, obtiveram declarações que evidenciaram o PE como não primordial e não 

utilizado em suas unidades de saúde: 

 
“Eu acho que como tá fora um pouco da nossa rotina, acredito que tem 
muita gente que deve ter esquecido algumas coisas, então assim... Acho 
que seria tipo uma reciclagem primeiro pra depois começar uma 
implantação, começar a pensar nesse processo (Enfermeiro n° 10, p.10)”. 

 
 

Esta profissional referiu sobre começar a implantar a SAE, porém, a 

metodologia já é obrigatória em todas as instituições de saúde desde o ano de 2009. 

Ainda no estudo de Santana et al (2013): 

“Eu acho que nós deveríamos implantar imediatamente, né, a gente tá 

ouvindo isso há muito tempo, e na atenção básica eu não conheço um local que 

tenha a SAE implantada ainda na atenção básica (Enfermeiro n° 1, p. 12)”. 

Ainda, um dos entrevistados revelou um motivo que pode culminar para a 

não implementação da SAE em sua complexidade na Atenção Básica, a sobrecarga 

de trabalho: 

“ [...] é a falta de tempo e o volume de pacientes mesmo, que é muito 

grande, então a gente só implanta pra alguns (Enfermeiro n°7, p. 14)”. 

Entrevistados no estudo de Varela et al (2012) também citaram alguns dos 

fatores que podem estar interferindo no processo de concretização da SAE na 

Atenção Básica, sendo que a queixa de não haver tempo hábil foi a mais recorrente: 

 
“[...] o tempo para a gente de fato colocar toda a sistematização, todo o 
plano de cuidados é curto. Por falta de tempo a gente só põe praticamente a 
conduta que foi realizada e o tratamento. ... não é que a gente não tenha 
ferramentas, mas o que falta mesmo é um pouquinho mais de tempo 
(Entrevistada Madeleine Leininger, p. 821). 

 
 

Além deste fator, Martha Rogers, uma das entrevistadas, referiu, além do tempo, o 

déficit numeral da equipe como um fator influenciador: 
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“[...]É um entrave também, a falta de profissionais, pelo menos na realidade 
em que eu trabalho e acho que também ... a falta de um trabalho em  
equipe, de uma maior integração e assim, a responsabilidade de cada um 
frente aquele problema, realidade (VARELA et al, 2013, p.821)”. 

 
 

Em pesquisa descritiva de Krauzer et al (2015), participaram 18 enfermeiras 

gerentes de unidades de saúde no Oeste de Santa Catarina - onde visavam 

identificar o conhecimento destas sobre a SAE na Atenção Básica – apenas três 

enfermeiras alegaram conhecer a SAE, porém, as três referem-na como mais 

voltada para o sistema hospitalar. 

Como o ensino da SAE em universidades e faculdades passou a ser 

obrigatório em 2002, muitos profissionais podem ter sido lesados permanecendo 

desatualizados na execução de suas funções, como descrito por entrevistados por 

Krauzer et al (2015): 

“Então, na faculdade a gente não teve isso, não se falava disso. Nós tivemos 

um congresso sobre isso, então o que a gente tem é isso, é pouco, né... Na 

graduação não, nesse formato não (Entrevistado 14, p. 35)”. 

Ainda, dois entrevistados alegaram ter estudado a SAE, mas não em sua 

forma atual: 

“Na verdade não compreendo muito, pois na minha formação não tinha esse 

nome. Entendo por uma padronização da assistência e compõe-se de exame físico, 

anamnese, histórico, prescrição da assistência e a evolução de enfermagem 

(Entrevistado 2, p. 35)”. 

“Não, não nesse formato, se falava de algumas coisas, mas não nesse 

formato (Entrevistado 14, p. 35)”. 

Ainda, outra entrevistada por Krauzer et al. (2015) referiu total alienação 

quanto aos passos da SAE, alegando nunca ter estudado suas etapas e  

confundindo taxonomias com etapas: 

“Eu não me lembro de ter estudado os passos da SAE, eu me lembro de ter 

estudado a teoria das necessidades humanas básicas de Horta [...] sistematização 

eu nem sei... porque ela tem outros passos... NANDA, NIC (Entrevistada 16, p. 35)”. 

Portanto, estes depoimentos evidenciam os maiores desafios para que se 

possa atingir a execução plena da SAE na Atenção Básica - que culmina com Brito e 
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Barcelos (2016) – sendo estes o déficit de número de profissionais, demanda de 

trabalho e falta de capacitação e conhecimento profissional. 

Todos estes fatores contribuem para a não realização da SAE na atenção 

Primária à Saúde, ainda que sua importância seja reconhecida pelos próprios 

profissionais, como evidenciado por Silva et al (2013). 

 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 
 

Pode-se concluir que ainda que os profissionais de enfermagem 

reconheçam a SAE em toda sua relevância e importância, algumas questões e 

situações podem interferir em sua aplicação no dia a dia dos profissionais. 

Os fatores mais citados foram: A sobrecarga de trabalho, falta de 

profissionais e escassez de tempo. Ainda, sobre aspectos de conhecimento, foi 

notável que os profissionais referiram não ter enfoque, durante a graduação, na SAE 

em instituições de atenção básica, o que contribui para a não efetivação do PE no 

serviço primário. 

Quando o trabalho está com alta demanda, não resta tempo hábil para a 

realização da SAE em sua completude; Quando não se tem profissionais suficientes, 

há prejuízo no Processo, pois os auxiliares e técnicos em enfermagem são 

fundamentais, principalmente na etapa da implementação; A perspectiva dos 

profissionais sobre a SAE construída durante a graduação gera também impactos 

importantes, pois se não reconhecerem durante a graduação que a SAE deve ser 

realizada na atenção básica, formam-se profissionais que negligenciarão as etapas 

do PE em seu exercício profissional. 

Deste modo tornam-se necessárias medidas para amenizar estes impactos, 

o que pode ser realizado através de solicitação de recursos humanos, via 

dimensionamento da equipe de enfermagem, assim, a demanda é suprida 

adequadamente e o tempo pode ser utilizado com tranquilidade. 

Torna-se imprescindível também o treinamento com os enfermeiros e 

profissionais da equipe de enfermagem sobre a realização da SAE, sua importância 

e como realiza-la na atenção básica. 
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