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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objeto de estudo a aplicabilidade da Sistematização 
da Assistência de Enfermagem no cotidiano dos enfermeiros de uma Unidade 
de Saúde da Família no Município de Duque de Caxias, com objetivo geral de 
analisar a percepção dos enfermeiros quanto à aplicabilidade da SAE na sua 
prática profissional. Através de metodologia de natureza qualitativa, com 
abordagem descritiva e utilizando entrevistas semiestruturadas, realizou-se 
pesquisa junto a três enfermeiros que compõem as equipes de saúde da 
Estratégia de Saúde da Família. A análise dos dados aponta para uma 
ausência de instrumentalização associada a fatores estruturais que somente 
tendem a proporcionar uma sobrecarga de trabalho aos profissionais de 
enfermagem em virtude da insuficiência observada de enfermeiros qualificados 
para tais atribuições. Pressupõe-se que existam lacunas relativas ao 
conhecimento destes profissionais, alertando para o fato de que a temática 
deve ser amplamente discutida em meio acadêmico. Por fim, conclui-se com o 
presente estudo que as dificuldades para a implementação da SAE não estão 
associadas apenas à ausência de conhecimento teórico dos enfermeiros, mas, 
sobretudo, pela má distribuição dos recursos humanos e da desestruturação 
das instituições de saúde. Mesmo que se perceba a importância da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), ainda encontramos 
problemas para a sua efetiva incorporação no cotidiano profissional. Esta 
postura denota a necessidade de se desfazer modelos estruturais e culturais 
que apenas se configuram como obstáculos para a mesma priorizando o 
profissional de enfermagem enquanto sujeito e agente de mudança. 
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ABSTRACT 
 

This work aimed at studying the applicability of the Nursing Care System in the 
daily lives of nurses from a Family Health Unit of the Municipality of Duque de 
Caxias, in order to analyze the general perception of nurses regarding the 
applicability of it in their practice professional. Through qualitative methodology, 
with descriptive approach and using semi-structured, held together with three 
research nurses who make up the health teams of the Family Health Strategy. 
The analysis points to a lack of instrumentation associated with structural 
factors that tend to provide only an increased workload for nurses because of 
the insufficiency of qualified nurses observed for such assignments. It is 
assumed that there are shortcomings with regard to knowledge of these 
professionals, stressing the fact that the topic should be widely discussed in 
academia. Finally, it concludes with this study that the difficulties for the 
implementation of the NAS are not associated only with the lack of theoretical 
knowledge of the nurses, but especially in poor distribution of human resources 
and the disruption of health institutions. Even if you realize the importance of 
the Nursing Care System (NCS), we still find problems to its effective 
implementation. This attitude demonstrates the need to undo the structural and 
cultural models that are configured only as obstacles to the same priority to the 
professional nursing as a subject and agent of change. 
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