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RESUMO  

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) teve início no Brasil com a 
divulgação do referencial teórico de Wanda Horta. A SAE representaria a dinâmica das ações 
efetuadas pela equipe de enfermagem, buscando, assim, promover a integralidade da 
assistência prestada aos usuários do sistema de saúde de forma ética e humanizada. Facilitaria, 
ainda, organização da assistência de enfermagem e teria por objetivo direcionar o processo de 
enfermagem ao problema apresentado, sempre focando na necessidade de cuidado de 
enfermagem e de saúde de forma organizada e individualizada, de modo a identificar as 
situações de saúde-doença, suas necessidades e a determinar as intervenções nas áreas de 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Nesse cenário, o presente estudo procura 
produzir respostas que possam sinalizar para uma melhor compreensão acerca das 
dificuldades e facilidades para implantação da SAE nos serviços de saúde, em especial no 
tocante à prestação de serviços no âmbito da Estratégia de Saúde da Família. O estudo adota 
referenciais teóricos provenientes dos campos da sociologia das profissões, de Eliot Freidson, 
e da organização do trabalho em saúde, de Henry Mintzberg. Teve por objetivo analisar a 
percepção dos enfermeiros a respeito das dificuldades e facilidades, por eles identificadas, 
para a implantação da SAE em Unidades de Saúde da Família (USF). A pesquisa trata-se de 
um estudo qualitativo, os sujeitos do estudo são enfermeiros que exercem suas atividades em 
USF, no município de São José, região da Grande Florianópolis, Santa Catarina, no momento 
da pesquisa. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada, gravados, 
transcritos e categorizados. Para efetuação da análise dos dados foi utilizado o método de 
análise temática. Os resultados apontaram 3 categorias sendo elas: (1) perfil dos entrevistados, 
(2) percepção dos enfermeiros  sobre a SAE e (3) dificuldades e facilidades apontadas pelos 
enfermeiros no que tange a implantação da SAE. Sobre (1) concluímos que a maioria dos 
profissionais de enfermagem deste município são do sexo feminino, tem formação com 
mediana de nove anos e 82% possuem pós graduação, porém em áreas distintas a saúde da 
família. Com relação ao aspecto (2) os dados revelaram o parco conhecimento sobre o tema, 
demonstrado pela maioria dos entrevistados por um déficit de compreensão da integralidade 
do instrumento. No que tange a categoria (3), esse estudo conclui que há pouca aderência, do 
grupo analisado, à SAE em sua prática profissional, justificada pelo mesmo, devido ao 
excesso de atividades burocráticas e de cuidados de enfermagem sendo executadas por um 
pequeno quantitativo de enfermeiros. Assim como são apontadas o pouco apoio da gestão 
para a organização do trabalho. A contribuição desse trabalho se situa no campo da gestão do 
trabalho em saúde nas USF. Esperamos que os resultados obtidos nessa pesquisa possam 
promover as reflexões necessárias, bem como novas orientações para as práticas assistências 
de enfermagem no âmbito das unidades de Saúde da Família. 
 
Palavras-chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem. Processo de Enfermagem. 
Processo de Trabalho. 



ABSTRACT  
 

Summary the Systematization of nursing care (SAE) began in Brazil with the disclosure of the 
theoretical framework of Wanda Horta. The LEAVES would represent the dynamics of the 
actions performed by the nursing staff, seeking thus to promote the entirety of the assistance 
provided to users of the health system and ethical manner. Would facilitate further 
organisation of nursing care and have intended to direct the nursing process to the problem 
presented, always focusing on the need for nursing and health care in an organized manner 
and individualized in order to identify the health-disease situations, your needs and determine 
the interventions in the areas of promotion, prevention, recovery and rehabilitation. In this 
scenario, the present study seeks to produce answers which may signal for a better 
understanding about the difficulties and SAE deployment facilities in health services, in 
particular regarding the provision of services under the family health Strategy. The study 
adopts theoretical references from the fields of Sociology of professions, from Eliot Freidson, 
and the organisation of work in health, Henry Mintzberg. Aimed to analyze the perceptions of 
nurses regarding the difficulties and facilities, identified by them, for the deployment of the 
SAE in family health Units (USF). The research is a qualitative study, the subjects of the 
study are nurses who perform their activities in Family health, in the municipality of São José, 
the greater Florianópolis, Santa Catarina, at the time of research. The data were collected 
through semi-structured interview, recorded, transcribed and categorized. For effecting the 
data analysis was used the method of thematic analysis. The results showed 3 categories 
namely: (1) profile of respondents, (2) nurses ' perception about the SAE and (3) difficulties 
and facilities identified by the nurses as it pertains to deploying the SAE. On (1) concluded 
that most nursing professionals of this municipality are female, have training with median of 
nine years and 82% have post graduate, but in different areas of family health. With respect to 
the aspect (2) data revealed the parco knowledge about the topic, demonstrated by most of the 
respondents by a deficit of understanding of the entirety of the instrument. With respect to 
category (3), this study concludes that there is little grip, the Group analyzed, the SAE in his 
professional practice, justified by the same, due to excessive bureaucratic activities and 
nursing care being carried out by a small number of nurses. So how are pointed the little 
support from management for the Organization of work. The contribution of this work lies in 
the field of labour management in health in the USF. We hope that the results obtained in this 
research may promote the necessary reflections, as well as new guidelines for the practice of 
nursing assistance in the context of family health units.  
 

Keywords: Systematization of nursing care. Nursing process. Work process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A precursora da enfermagem moderna, Florence Nightingale, na segunda metade do 

século XIX, desenvolveu, por meio das anotações sobre suas práticas, os princípios da 

enfermagem relacionados aos fenômenos de ventilação, iluminação, limpeza, silêncio e 

cuidados com a alimentação, que deveriam servir de orientação às mulheres que, por ventura, 

efetuassem o cuidado de saúde a enfermos. Porém, apenas na década de 50, com o início da 

formação do profissional enfermeiro em nível superior, nos Estados Unidos, e com a 

exigência de profissionais mestres e doutores para o ingresso docente nas universidades, 

percebeu-se, de forma mais intensa, a necessidade de se construir um corpo de conhecimento 

científico e filosófico que fortalecesse a enfermagem enquanto ciência (GARCIA; EGRY, 

2010).  

As teorias de enfermagem foram desenvolvidas com o intuito de preencher as lacunas 

existentes em determinadas áreas de interesse e atuação prática da profissão. Na década de 70, 

a enfermeira brasileira Wanda de Aguiar Horta empenhou-se na divulgação do Processo de 

Enfermagem (PE) como instrumento metodológico articulador e sistematizador do cuidado. 

Em 1974, divulgou a teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB), que se tornou a maior 

referência teórica para a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

no Brasil (GARCIA; EGRY, 2010).  

Segundo Neves (2009), a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) teve 

início no Brasil com a divulgação do referencial teórico de Wanda Horta, sendo esse modelo 

teórico, nos dias atuais, o mais utilizado pelos profissionais enfermeiros, tanto no ensino 

quanto na assistência de enfermagem. 

A SAE representaria a dinâmica das ações efetuadas pela equipe de enfermagem na 

busca de promover a integralidade da assistência prestada ao paciente/cliente de forma ética e 

humanizada, facilitando e organizando a assistência de enfermagem. Teria por objetivo 

direcionar o processo de enfermagem ao problema apresentado pela pessoa, focando a 

necessidade de cuidado de enfermagem e de saúde de forma organizada e individualizada, de 

modo a identificar as situações de saúde-doença, suas necessidades e a determinar as 

intervenções nas áreas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Sua 

operacionalização proporcionaria, nesses termos, ao profissional enfermeiro, a aplicação do 

conhecimento, o desenvolvimento de habilidades e competências, facilitando a realização do 

cuidado integral à saúde do indivíduo (BARROS, 2005).  
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A SAE busca normatizar o trabalho profissional operacionalizando método, pessoal e 

instrumentos de enfermagem. Nesse percurso, a mencionada sistematização procuraria 

imprimir estatuto científico ao trabalho realizado pelos enfermeiros, uma vez que o trabalho 

“sistematizado” seria operado segundo métodos e instrumentos de enfermagem reconhecidos, 

aceitos ou aprovados segundo os cânones da ciência (DELL’ACQUA; MIYADAHIRA, 

2000). 

A definição do “método” na operacionalização da SAE envolve o ato de implantar e 

implementar o processo de enfermagem. Quanto à operacionalização de “pessoal”, esta 

caracteriza-se pelo processo dinâmico e permanente de qualificação da equipe de enfermagem 

e a compreensão sobre a SAE mediante a educação permanente da equipe multiprofissional. 

O “instrumento” relaciona-se às inovações tecnológicas no âmbito da enfermagem, tais como 

equipamentos, utilização de protocolos que aprimoram o serviço de enfermagem (COFEN, 

2009). 

O processo de enfermagem ou consulta de enfermagem é, portanto, a organização do 

cuidar referenciado por uma teoria que possibilita uma assistência individualizada e focada 

nas necessidades do usuário. Trata-se de um modelo que busca formalizar o processo de 

comunicação intra e inter-institucional, por permitir a coleta e análise de dados específicos da 

enfermagem, contribuindo para a tomada de decisão do enfermeiro no processo de cuidar. Na 

década de 70, com a definição, por pensadores, dos diagnósticos de enfermagem, o Processo 

de Enfermagem (PE) passou a ser dividido em cinco etapas. As cinco etapas constituintes do 

PE, descritas no parágrafo abaixo, vieram substituir as quatro etapas anteriormente existentes1 

(CASTILHO; RIBEIRO; CHIRELLI, 2009). 

O modelo de PE mais utilizado no Brasil foi criado por Wanda Horta em 1979, o qual 

apresenta as seguintes etapas: (1) histórico de enfermagem, (2) diagnóstico, (3) planejamento, 

(4) implementação e (5) avaliação. Esse modelo vem sofrendo variações no decorrer do 

tempo, o que implica alterações na coleta de dados e resultados encontrados (BARROS, 

2005). O PE, mormente, baseia os diagnósticos de enfermagem no sistema americano North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA), que enfatiza as necessidades biológicas 

do indivíduo e busca evidenciar a autonomia do profissional enfermeiro.  

Outra classificação utilizada para definição dos diagnósticos de enfermagem é a 

Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE), que teve início em 1991, a 

partir da percepção do Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) sobre a necessidade da 

                                                        

1 São elas: (1) histórico de enfermagem, (2) planejamento, (3) implementação e (4) avaliação 
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existência de um sistema que descrevesse as práticas de enfermagem baseadas em uma 

nomenclatura mundial e que apontasse as contribuições do cuidado de enfermagem no 

contexto da saúde (GARCIA; EGRY, 2010). 

O sistema de Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde 

Coletiva (CIPESC), ainda pouco aplicado no Brasil, direciona o diagnóstico de enfermagem 

às necessidades biopsicossociais do indivíduo, enfatiza o cuidado e o auto-cuidado, 

motivando não apenas a autonomia profissional, mas a autonomia do indivíduo e comunidade 

assistida. Esse sistema, se empregado, aproximaria a assistência de enfermagem da proposta 

da estratégia saúde da família (BARROS, 2005).  

Segundo a resolução COFEn 358/2009 (Anexo A), as cinco etapas do P.E. são assim 

definidas: o (1) histórico de enfermagem se refere à coleta de dados de um determinado 

período do processo de saúde-doença do indivíduo e se dá por meio de instrumentos e 

métodos diversos. (2) A interpretação dos dados coletados e observados serve de base para a 

tomada de decisão do enfermeiro, e por isso chamado de diagnóstico de enfermagem, os quais 

utilizam a nomenclatura NANDA, CIPE ou CIPESC. (3) O planejamento trata-se da 

determinação de resultados e intervenções de enfermagem baseados nos diagnósticos 

estabelecidos, que são seguidos pela execução das (4) intervenções de enfermagem 

estabelecidas, isto é, a fase de implementação do cuidado. (5) A avaliação de enfermagem é o 

processo deliberativo, sistemático e contínuo das quatro etapas anteriores do processo de 

enfermagem, que tem por objetivo melhor direcionar as novas intervenções de cuidado.  

Faz-se importante lembrar que a avaliação é a etapa do PE que torna possível a 

assertividade na tomada de decisões por parte do enfermeiro. Para tanto, deve ser efetuada ao 

término de cada uma das cinco etapas do processo (histórico de enfermagem, diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação) não só pelo profissional enfermeiro, mas pela 

equipe de enfermagem, com vistas à constante melhoria na qualidade do cuidado de 

enfermagem e de saúde prestada ao paciente/cliente (COFEN, 2009).  

Nessa linha, no ano de 2009, o Conselho Federal de Enfermagem resolve, por meio da 

Resolução 358/2009 dispor sobre 

 
[...] a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo 
de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 
profissional de Enfermagem, e dá outras providências. ‘[...] Art. 1º 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.’ ‘[...] Art. 6º A execução do Processo de Enfermagem deve ser 
registrada formalmente (COFEN, 2009, p. 1-2).  
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Na busca pela definição da SAE, notou-se um crescimento na realização de pesquisas 

sobre o assunto nos últimos seis anos, porém percebe-se que a maioria dos estudos está 

direcionado à área hospitalar, com pouca ênfase à saúde coletiva. Nota-se, ademais, a 

existência de uma lacuna sobre os fatores facilitadores e dificultadores da implantação da 

SAE e as implicações para a profissão de enfermagem. 

Tendo em vista esse horizonte de questões, nosso trabalho procurará responder às 

seguintes indagações: Como trabalhadores, que gozam em suas atividades profissionais de 

determinada autonomia nos processos de trabalho, percebem a sistematização da assistência 

de enfermagem em atividades profissionais? Quais elementos poderiam ser observados como 

determinantes para a implantação da sistematização da assistência de enfermagem nas equipes 

de saúde da família? 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O estudo surgiu pela inquietação da autora após dez anos de docência ao nível técnico 

e quatro anos de docência à graduação em enfermagem. Percebia-se que, embora os discentes 

recebessem orientação sobre a importância da SAE e executassem o processo de enfermagem 

nas aulas práticas de laboratório, ao chegarem nos estágios sentiam-se desmotivados por não 

visualizarem esta rotina sendo executada pelos enfermeiros. Nas ações acadêmicas realizadas 

no campo da saúde da família esta situação era mais evidente, pois embora o enfermeiro 

realizasse atividades de cuidado aos usuários, havia pouco ou nenhum registro destas. A 

autora crê que adotando uma metodologia assistencial sejamos capazes de contribuir 

significativamente para o progresso da profissão e para a melhoria da qualidade do cuidado, 

assim como estaremos atendendo ao cumprimento das disposições legais, conforme resolução 

358/2009 (Anexo A).  

De acordo com o disposto pela resolução 358/2009, torna-se obrigatória a implantação 

e implementação da SAE em todos os serviços de saúde onde atuam profissionais 

enfermeiros. Esta resolução vem ao encontro de dados de pesquisas como a de Mascarenhas 

(2011) que demonstram maior autonomia do enfermeiro frente ao cuidado de enfermagem e o 

aumento da qualidade da assistência prestada ao paciente/cliente em instituição onde a SAE já 

se encontra implantada. 

Estudos como de Backes et al. (2005) reconhecem que através da implementação da 

SAE os enfermeiros percebem melhoria na qualidade e continuidade da assistência prestada 

ao cliente, maior autonomia na tomada de decisão do processo de cuidar e valorização 

profissional. Outro benefício dessa implementação, evidenciado por 80% dos participantes do 

estudo, é a qualificação e valorização profissional, uma vez que o processo de enfermagem 

sistematizado torna-se um instrumento de avaliação da assistência de enfermagem para 

clientes e instituição. Segundo Nascimento et al. (2008), a realização de uma assistência 

sistematizada promove visibilidade profissional e qualifica o cuidado de enfermagem. 

Segundo Mascarenhas (2011), as prescrições de enfermagem, quando realizadas, 

promovem benefícios ao paciente, visto que atendem não apenas aos aspectos clínicos, mas 

também ao estado biopsicossocial do indivíduo. 

Em pesquisa à base de dados Scientific Electronic Library Online - SCIELO e à 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Enfermagem, utilizando as palavras-chave 

“Sistematização da Assistência de Enfermagem”, foram encontrados 231 artigos publicados 

entre os anos de 1997 e 2012. Dentre os artigos encontrados, 157 faziam menção a estudos 
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dos fatores que facilitam ou dificultam a implantação e implementação da sistematização da 

assistência de enfermagem, nos quais o período de predomínio de maior publicação ocorre a 

partir do ano de 2009. Apenas 04 referiam-se à implantação e implementação da 

sistematização da assistência na atenção primária à saúde.  

No que tange ao debate sobre as dificuldades de implantação da SAE, autores como 

Backes et al. (2005), Luiz et al. (2010), Silva et al. (2011) e Medeiros, Santos e Cabral (2012) 

apontam como fatores que dificultam a implantação da SAE a falta de conhecimento teórico, 

a pouca experiência profissional na execução do PE, a sobrecarga de trabalho e os escassos 

recursos materiais e humanos. O parco conhecimento teórico-prático sobre o método do PE 

propicia a não adesão do profissional à sua execução. Resultados do estudo de Silva et al. 

(2011) mostram que apenas 33% dos entrevistados relataram possuir conhecimento sobre a 

SAE anterior ao treinamento ofertado pela instituição de saúde. A sobrecarga de trabalho, 

segundo Luiz et al. (2010), pode estar relacionada ao valor e à falta de prioridade dada à 

execução da SAE pelo enfermeiro. Há profissionais que rejeitam o processo de enfermagem, 

mantendo a prática tecnicista por não acreditar nos benefícios apresentados com a 

implantação ou por não possuírem conhecimento a respeito.  

A despeito dos investimentos feitos pelos estudiosos sobre o assunto, há ainda uma 

carência de dados e estudos que façam compreender na completude as dificuldades em torno 

da implantação da SAE nas instituições de saúde em nosso país. Quando se trata da Atenção 

Primária à Saúde o problema é agravante, uma vez que a produção de conhecimento sobre o 

tema, conforme pesquisa a base de dados, mostra-se modesta.  

Levando em consideração que a coleta e a avaliação de dados, efetuadas pelo 

pesquisador de forma inadequada, pode gerar resultados errôneos sobre a real percepção dos 

enfermeiros frente às dificuldades de implantação da SAE, faz-se importante investir em 

novas pesquisas relativas à compreensão do enfermeiro sobre os elementos que podem ser 

identificados como as principais dificuldades para a implantação da SAE (LUIZ et al., 2010).  

Tendo em vista esse cenário de questões, nosso projeto procurará, a partir da 

percepção dos(as) enfermeiros(as) de unidades de saúde da família, produzir respostas que 

possam sinalizar para uma melhor compreensão acerca das dificuldades e facilidades para 

implantação da SAE nos serviços de saúde, em especial no tocante à prestação de serviços no 

âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Portanto, visando descrever a percepção dos enfermeiros referente às dificuldades 

encontradas para implantação e implementação da SAE nas Equipes de Saúde da Família 

(ESF), formulamos a seguinte pergunta de pesquisa: Sob o ponto de vista dos sujeitos do 
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trabalho, isto é, dos(as) enfermeiros(as), quais elementos podem ser identificados como 

as principais dificuldades e facilidades para a implantação da SAE no âmbito da ESF? 

Para responder a essa questão estabelecemos os seguintes objetivos: 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever a percepção dos enfermeiros que atuam na ESF sobre a SAE, bem como os 

discursos em torno das dificuldades e facilidades da implantação.  

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Analisar a percepção dos enfermeiros a respeito da SAE.  

b) Levantar os aspectos/fatores, segundo a percepção dos enfermeiros, que dificultam 

e facilitam a implantação da SAE em ESF. 
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4 PROFISSÕES E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE 

 

O trabalho do enfermeiro é uma atividade especializada que se desenvolve em 

organizações bastante complexas. O exercício profissional desses sujeitos tanto se caracteriza 

pela autonomia, quanto pelas tensões decorrentes dessa mesma autonomia frente a outras 

corporações profissionais. Sem perder de vista esse enunciado, neste segmento do trabalho 

discutiremos de um lado a relação entre a autonomia e o processo de constituição das 

identidades e a demarcação de territórios de competências profissionais no campo da saúde; 

de outro os potenciais constrangimentos relativos à constituição de estratégias de controle das 

práticas profissionais frente à autonomia profissional nas organizações de saúde. 

 

4.1 O DEBATE DA SOCIOLOGIA DAS PROFISSÕES : A ENFERMAGEM EM FOCO 

 

Freidson (2009) busca discutir os aspectos que caracterizam uma ocupação como 

profissão, termo que promove prestígio e relevância ao grupo ocupacional. O grupo 

profissional é formado por indivíduos detentores de conhecimento sobre tecnologias seguras 

de serem aplicadas e possuidores de determinado monopólio sobre as atividades de trabalho. 

O autor categoriza a profissão em dois grupos distintos: a profissão de consulta, na qual o 

profissional assiste ao indivíduo a fim de atender suas solicitações e necessita conquistar um 

grande número de clientes para manter-se enquanto profissão; e a profissão acadêmica, que 

sustenta um monopólio no atendimento de uma pequena clientela. 

Embora não exista uma descrição objetiva e única sobre o conceito de profissão, 

Freidson aponta a medicina como exemplo de profissão e a organização social como 

importante mantenedora de status profissional. 

 Para compreender o que é profissão e por que a medicina se enquadra nessa categoria, 

faz-se necessário perceber as mudanças históricas da mencionada área. A medicina é, por 

vezes, descrita como o ato de efetuar diagnóstico e tratamento - descrição generalista que 

permite definir como ações médicas tanto as atividades realizadas pela medicina popular 

quanto as atribuições da pesquisa científica (FREIDSON, 2009). 

Conforme Freidson (2009), até a Idade Média a medicina era considerada, no máximo, 

um grupo ocupacional, visto que não possuía conhecimento especializado e os tratamentos 

oferecidos não tinham eficácia comprovada, o que dificultava o reconhecimento e a 

valorização pela organização social. 
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Com o escopo de proporcionar às categorias status de profissão, foi instituída a 

formação acadêmica, que tinha por objetivo garantir o mínimo de conhecimento ao estudante, 

conhecimento que lhe propiciasse a capacidade de atender a clientela de forma eficaz. Apenas 

os integrantes da categoria profissional poderiam ter acesso aos conhecimentos específicos, 

através da qualificação. A regulamentação do conhecimento por meio das universidades e a 

organização profissional proporcionaram melhor visibilidade ao médico, diferenciando-o do 

curandeiro e demais ocupações, como o boticário, que efetuava cuidados à saúde 

(FREIDSON, 2009). 

Além da certificação proferida pelo grupo profissional para que a medicina fosse 

reconhecida como profissão, consoante Freidson (2009) se mostrava imprescindível que a 

sociedade acreditasse nos conhecimentos, competências e habilidades do indivíduo capacitado 

pelo grupo profissional. Para tanto, era preciso obter o controle sobre os métodos de 

tratamento eficazes e legitimados, manusear tecnologias que os indivíduos leigos não 

soubessem utilizar e possuir a capacidade de interpretar os resultados da assistência e 

prognóstico da doença. 

O prestígio e autonomia profissional dependia não apenas de uma boa formação na 

área, como também da capacidade de conquista da crença popular, o que apenas foi possível 

com a melhoria do nível educacional da população que, provida de conhecimento, tornou-se 

mais receptiva aos cuidados médicos (FREIDSON, 2009). 

A população, instruída sobre os benefícios provenientes do diagnóstico e tratamento 

médico, passou a utilizar em maior demanda os serviços. Dessa forma, a medicina pôde 

desenvolver certo monopólio sobre o poder de cura. Segundo Freidson (2009), contudo, a 

profissão citada em nenhum período da história possuiu monopólio real sobre o ato de curar, 

pois ao homem é dada a liberdade de efetuar o auto-cuidado ou a busca do cuidado pela 

mediação de indivíduos não intitulados profissionais. 

O monopólio sobre atividades complexas fez com que outros indivíduos, externos ao 

grupo profissional, não tivessem conhecimento suficiente para exercer a mesma atividade de 

forma eficaz e para avaliar as habilidades do profissional. 

As demais ocupações regulamentadas ligadas à saúde poderiam, portanto, 

potencialmente estabelecer concorrência com a medicina no ato da cura. Para evitar esse 

confronto ou concorrência, a medicina buscou o apoio do Estado para a concessão do direito 

de supervisionar e limitar as atividades dessas ocupações, porém mantendo-as ativas, já que 

necessitava da atuação para que pudesse exercer as funções médicas com maior qualidade. 

Dessa forma, criou-se a divisão do trabalho em saúde (FREIDSON, 2009). 
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Essa divisão do trabalho em saúde passou a ser coordenada pela profissão com maior 

autonomia, construindo uma hierarquia entre as ocupações e profissões que efetuam cuidados 

voltados à saúde. A hierarquia da divisão do trabalho entre as ocupações ocorre pela 

qualificação e tempo de formação, de modo que as posições mais elevadas são preenchidas 

por indivíduos com nível universitário e que invistam em cursos, treinamentos e pós-

graduação na área de atuação (FREIDSON, 2009). 

Freidson destaca que as ocupações em saúde hierarquizadas são, em maioria, ocupadas 

por mulheres, porém, historicamente, a mulher tem dividido tempo entre o trabalho e a 

família, o que dificulta a realização de investimentos constantes na formação. Essa 

característica vem ao encontro da minimização da autonomia e reconhecimento ocupacional, 

o que dificulta a profissionalização de ocupações formadas, em sua maioria, por mulheres. 

Essas características apresentam-se intimamente ligadas à realidade do serviço de 

enfermagem em vários países do mundo, visto que o corpo de enfermagem é constituído, em 

seu maior número, por indivíduos do sexo feminino. 

Muitos dos conhecimentos técnicos das outras ocupações de saúde, segundo Freidson 

(2009), foram exercidas, a priori, por médicos. A execução dessas atividades são, em maioria, 

realizadas sob supervisão médica, o que gera menor reconhecimento sobre suas práticas, 

pequena autonomia e pouco prestígio socioeconômico sobre as ocupações em saúde. 

Neste contexto, a enfermagem buscou a formação universitária, visando, como as 

demais ocupações, uma posição reconhecida, isto é, a profissionalização. Dessa forma, pôde 

manter o direito de realizar as atividades tradicionais, porém permaneceu sobre forte domínio 

da medicina (FREIDSON, 2009). 

A autonomia das ocupações encontra-se atrelada à profissionalização. Para 

profissionalizar-se, o grupo ocupacional necessita ter facilidade em conquistar clientes com a 

aplicação de atividade eficaz e específica à ocupação e poder exercer seu trabalho com menor 

interferência por parte da organização institucional e da profissão médica (FREIDSON, 

2009). 

O desejo em profissionalizar a ocupação é mais instigada durante a formação do 

indivíduo. Dependendo da ênfase dada à autonomia, o estudante pode desmotivar-se ao se 

deparar com a realidade de submissão no processo de trabalho e, com isso, diminuir a 

dedicação a treinamentos especializados e o compromisso com as atividades, favorecendo a 

permanência da inexistente autonomia (FREIDSON, 2009). 

A enfermagem, por desempenhar atividades próprias da ocupação, como o cuidado ao 

doente, teria garantido status semiprofissional, porém permaneceria subordinada à classe 
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médica, principalmente no desempenho das funções intra-hospitalares. Todavia, no 

desenvolvimento de suas atividades no âmbito ambulatorial teria desenvolvido um método de 

trabalho com maior autonomia (FREIDSON, 2009). É importante lembrar que não apenas as 

consultas de enfermagem são previstas como funções do enfermeiro na atenção básica em 

saúde, a gestão do processo de trabalho, educação em saúde também se fazem necessários. A 

realização destas atividades promovem diversidade de atuação aos profissionais desta área 

(PIRES, 2011). 

Segundo Fortes (apud GOMES; OLIVEIRA, 2005), a autonomia profissional está 

relacionada ao grau de liberdade que o profissional possui para a tomada de decisão e de ação, 

sem a interferência direta de atores internos ou externos à organização. 

A ocupação de enfermagem vem buscando a profissionalização, o que pode ser 

observado em fatos históricos. Na Antiguidade, o cuidado ao enfermo era executado pelos 

familiares ou pela empregada da casa; com a difusão da cultura cristã, o ato de cuidar passou 

a ter papel espiritual e era efetuado por religiosas em período integral aos doentes carentes. As 

religiosas adquiriram conhecimentos e os agregaram à prática da assistência, entretanto esses 

conhecimentos não foram utilizados e repassados ao treinamento de novas cuidadoras, o que 

dificultou a identificação de registros do início das práticas de enfermagem. Aquelas eram 

subordinadas apenas às freiras superiores, não atendiam a todas as solicitações médicas e, 

devido ao padrão religioso, negavam cuidados a alguns segmentos da sociedade como 

portadores de doenças venéreas. Tais fatos afastaram os serviços religiosos do cuidado de 

enfermagem, sendo exigidos pelas instituições indivíduos com treinamento para trabalhar em 

hospitais (FREIDSON, 2009). 

A grande mudança na enfermagem se deu no século XIX, na Inglaterra, através de 

Florence Nightingale. Ela acreditava que para realizar um bom cuidado se fazia necessário 

treinamento e submeteu-se aos ensinamentos do pastor Fliedner, na Alemanha, o qual 

ensinava técnicas de enfermagem às religiosas (OGUISSO, 2010). Nesse momento da história 

o trabalho de enfermagem era praticado por mulheres e não possuía papel ocupacional 

definido (FREIDSON, 2009). 

Com a guerra da Criméia (1853-1856), os cuidados das tropas feridas foram iminentes, 

e Florence Nightingale coordenou um grupo de mulheres para a prestação de cuidados, porém 

os médicos recusaram seu auxílio (OGUISSO, 2010). Então, Nightingale determinou que os 

cuidados de enfermagem apenas devessem ser executados sob solicitação médica - postura 

que tornou a enfermagem parte integrante da divisão do trabalho em saúde e subordinada à 

classe médica (FREIDSON, 2009). 
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Durante o período de guerra foi possível provar que os cuidados de enfermagem eram 

importantes para a manutenção da saúde das tropas, o que possibilitou a criação das escolas 

de treinamento de enfermagem. A escola de Florence selecionava a aluna que receberia 

treinamento, buscando garantir conhecimento e caráter à ocupação (FREIDSON, 2009, 

OGUISSO, 2010). 

Embora a enfermagem tenha se estabelecido como ocupação, segundo Freidson 

(2009), essa ocupação é subordinada ao médico, o que instigou alguns líderes da ocupação a 

reivindicar independência para a atuação do trabalho de enfermagem e equidade profissional. 

Quanto mais a enfermagem buscava especializar-se na área, mais se afastava da realização do 

cuidado, à medida em que limitou seu trabalho à supervisão e criou uma hierarquia na equipe 

de enfermagem. Nessa ordem de subordinação, os auxiliares e técnicos passaram a efetuar 

justamente as atividades que proporcionaram o status de ocupação plena e de relevância no 

processo de cura para a enfermagem. 

O estudo de Maria, Quadros e Grassi (2012) mostra que integrantes da equipe de 

enfermagem (auxiliares e técnicos) apontam como essencial a participação do enfermeiro na 

prestação do cuidado, assim como a atuação dele nas atividades de educação e capacitação em 

saúde. Entretanto, percebem o afastamento relativo do enfermeiro dessas práticas cotidianas. 

A percepção desses profissionais quanto às competências perante a equipe de enfermagem e 

de saúde revelou maior ênfase às atividades administrativas e menor enfoque para o 

desenvolvimento da assistência, o que justifica a ausência relatada pelos demais membros da 

equipe, do enfermeiro na prática do cuidado. 

A busca incessante pela insubordinação médica teria afastado, portanto, o enfermeiro 

do cuidado e o aproximado das atividades administrativas na área da saúde. A necessidade da 

ocupação de não submeter-se à subordinação fez com que a enfermagem se deparasse com 

um dilema: assumir plenamente as atividades inerentes e históricas da ocupação, 

permanecendo com limitação e subordinações na atuação prática ou definir novas atividades 

que possam lhe garantir independência na tomada de decisão relacionada à saúde 

(FREIDSON, 2009). 

Resultados do estudo de Bueno e Queiroz (2006) mostram que a maioria dos 

profissionais de enfermagem prioriza nas atividades a gerência da assistência em 

enfermagem, atrelando esse ato à autonomia profissional. O ato de cuidar é citado pelos 

entrevistados, mas com importância menos relevante para a valorização da autonomia. Dos 

entrevistados, 79,7% afirmam não ter havido intervenção inovadora por parte dos enfermeiros 

que causasse mudança na instituição, e 63,8% consideram exercer a profissão com autonomia, 
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embora não visualizem a autonomia no cuidado como prioridade para a instituição. A 

subordinação e as ações passivas demonstradas por esses profissionais podem ter relação com 

o pouco aprimoramento de conhecimentos efetuado pelos enfermeiros, algumas vezes 

fortalecido pelas barreiras institucionais. Para que o enfermeiro possa contribuir 

positivamente com a equipe de saúde necessita possuir conhecimento teórico e prático que lhe 

possibilite intervenções assertivas e inovadoras no processo de cuidar (BUENO; QUEIROZ, 

2006).  

Na atualidade, a assistência prestada pelo enfermeiro, em sua maioria, está focada nas 

atividades burocráticas, o que promove afastamento da prestação de cuidados (SANTOS; 

RAMOS, 2012). O desejo do enfermeiro em manter as práticas tecno-burocráticas poderia ser 

considerado um dos fatores dificultadores da implantação da SAE, assim como a descrença 

nos resultados que podem ser alcançados por meio da execução das práticas de enfermagem 

sistematizadas para a promoção, prevenção e reabilitação em saúde (MARIA; QUADROS; 

GRASSI, 2012). 

Dessa forma, como nos aponta Santos e Ramos (2012), a aplicação da SAE concederia 

ao enfermeiro a oportunidade de associar os conhecimentos teóricos e práticos às 

necessidades do indivíduo assistido, tornando a assistência individualizada e proporcionando 

melhoria na qualidade do cuidado de enfermagem. 

Na perspectiva de Freidson (2009), para que uma ocupação conquiste a 

profissionalização e autonomia, necessita desenvolver o controle sobre técnicas de tratamento 

eficazes que produzam resultados perceptíveis pelos leigos. A implantação da SAE nas 

atividades de enfermagem permitiria, por conseguinte, maior produção de conhecimento pela 

categoria e uma assistência individualizada, o que proporcionaria o registro de práticas de 

enfermagem que, quando aplicadas, gerariam resultados satisfatórios. A aplicação de técnicas 

consolidadas favoreceria a visibilidade do papel da enfermagem para o processo de 

restabelecimento da saúde de uma população. Dessa forma, o enfermeiro estaria mais 

próximo de conquistar o status de profissão (FREIDSON, 2009). 

Em contrapartida, os resultados do estudo de Pires (2011) apontam uma baixa 

realização de consultas de enfermagem na Atenção Básica à Saúde (ABS), estando a média 

inferior ao preconizado pela Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). Lembrando que a 

consulta de enfermagem compõe a SAE, esta baixa adesão poderia estar relacionada ao 

distanciamento do cuidado por parte do enfermeiro, bem como as dificuldades enfrentadas por 

este na ABS. 
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Segundo Truppel (2005), o desuso da SAE por alguns enfermeiros impossibilitaria a 

documentação precisa do cuidado/prática de enfermagem. A implementação da 

sistematização seria capaz de melhorar o planejamento da assistência, dos recursos humanos e 

dos materiais, e da qualidade dos resultados obtidos através dos cuidados de enfermagem. O 

registro desses dados permitiria à categoria atingir a cientificidade profissional, pois as 

práticas específicas da enfermagem, que produzem resultados benéficos no processo de cura, 

estariam catalogadas, definindo-se, assim, um território de práticas exclusivas que 

aproximaria o enfermeiro da profissionalização. 

Todavia, estudos como o de Reppetto e Souza (2005) mostram que o enfermeiro, 

mesmo recebendo treinamento sobre a implantação da SAE, não executa todas as etapas nos 

processos diários. De acordo com os autores, o processo é complexo e o número de atividades 

exercidas pelo enfermeiro no local de trabalho impossibilita a aplicação da SAE de forma 

coerente. A maioria dos enfermeiros participantes do estudo de Amante, Rosseto e Schneider 

(2009) qualificou a SAE como pouco importante para promover a relevância das práticas de 

enfermagem. 

Talvez a perspectiva de Freidson possa justificar esses resultados, quando aponta que 

o enfermeiro vem buscando autonomia, afastando-se do cuidado e assumindo atividades 

administrativas nas quais não sofreria subordinação à profissão médica. Estando ele 

distanciado da realização do cuidado e sentindo-se empoderado enquanto categoria 

profissional com essa situação, não encontraria motivação para implantar e implementar a 

SAE. Ademais, sob a ótica do mesmo autor, a SAE poderia estar representando, 

contraditoriamente, uma forma de retirar do enfermeiro a autonomia do seu exercício 

profissional, pois as práticas de enfermagem, de certa forma, encontrar-se-iam dependentes 

das práticas médicas. 

 

4.2 PROFISSÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

Neste segmento do trabalho, abordaremos o modelo organizacional conhecido como 

burocracia profissional e suas prováveis implicações no âmbito da enfermagem. A burocracia 

profissional apresenta como principal característica a padronização de habilidades e tem como 

foco de operação o núcleo operacional. Atividades profissionais padronizadas são típicas das 

instituições de saúde, uma vez que esses organismos se caracterizam pela operação de 

trabalhadores altamente especializados, autônomos e independentes no exercício de seus 

processos de trabalho (MINTZBERG, 1995). 
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Segundo Mintzberg (1995), o núcleo operacional dessa burocracia é formado por 

profissionais altamente especializados, treinados e doutrinados, o que o torna o pilar de 

sustentação da burocracia profissional. O profissional, durante seu período de formação 

efetua, de forma repetitiva, atividades com o objetivo de desenvolver, aperfeiçoar suas 

habilidades técnicas e intelectuais. Mesmo executando-as de forma exaustiva, este 

profissional jamais estará completamente pronto, porquanto o aperfeiçoamento do 

conhecimento ocorre de forma contínua, e suas experiências agregarão competências que 

facilitarão a execução das atividades inerentes à profissão. 

A doutrinação e o treinamento possibilitam a padronização de habilidades. Essa 

padronização proporciona ao profissional o controle sobre o trabalho e sobre o que esperar 

das atividades desenvolvidas por outro profissional. Dentro da equipe multiprofissional, os 

trabalhadores são capazes de prever a sequência de um determinado procedimento por ter 

conhecimento sobre a padronização. 

A padronização de habilidades, oferecida através de treinamento nas universidades e 

durante a trajetória profissional, é planejada em associações profissionais, o que garante alto 

nível de conhecimento e experiência para a efetuação destas. Segundo Mintzberg (1995), 

quando a padronização é efetuada fora da estrutura organizacional, torna-se difícil a 

supervisão direta sobre elas por parte do administrador/gerente da organização. 

Na burocracia profissional, conforme o mesmo autor, o operador possui autonomia 

para realização das atividades, o que o mantém próximo do cliente, enquanto que a supervisão 

direta sobre seu trabalho poderia dificultar este relacionamento. Formalizar efetivamente o 

trabalho profissional não proporcionaria avaliação de resultados das atividades 

desempenhadas, pois o núcleo operacional realiza atividades bastante específicas.  

Os profissionais na burocracia profissional, segundo o ponto de vista de Mintzberg, 

acabam por utilizar programas de padronização de habilidades, um roteiro de atividades a 

serem realizadas. Através do relacionamento direto com o cliente, efetuam um diagnóstico 

com base nos problemas por ele apresentado. O diagnóstico irá orientá-lo de modo a definir 

em qual programa encaixar/rotular seu cliente conforme as necessidades dele. As diversas 

especialidades e os rótulos incentivam a autonomia profissional e o desenvolvimento das 

habilidades. 

O ato de rotular simplifica o trabalho do profissional, pois este não avaliará o 

indivíduo/cliente na singularidade, agilizando o início do tratamento. O rótulo também 

permite que o cliente busque o profissional com a especialidade de que necessita no momento.  
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Os profissionais que formam o núcleo operacional da burocracia profissional são 

bastante especializados, doutrinados, demandam pequena necessidade de supervisão direta 

pela autonomia, e isso os torna a base principal desta estrutura. Em contraponto às demais 

estruturas burocráticas, a burocracia profissional possui uma tecnoestrutura frágil e uma 

assessoria de apoio bastante elaborada, buscando dar suporte ao núcleo operacional para que 

este possa realizar, com maior qualidade, as atividades cotidianas, não despendendo tempo em 

atividades de rotina como formulários, prestação de contas, entre outras. 

O modelo de gestão está intimamente relacionado com o grau de autonomia dos 

profissionais da saúde, e as alterações efetuadas na forma de gestão podem alterar o poder de 

decisão das categorias. Isso faz com que os profissionais apresentem resistência às mudanças 

organizacionais (CECÍLIO, 1999). 

Ainda segundo Mintzberg (1995), o ambiente adequado para a ocorrência da 

burocracia profissional é aquele onde há complexidade, devido à especificidade dos 

procedimentos realizados e que é suficientemente estável para manter a autonomia 

profissional. A automatização e a regulação do sistema técnico promovem a racionalização 

das habilidades, pois os profissionais que compõe o núcleo operacional na burocracia 

profissional não se adéquam à divisão do trabalho em etapas facilmente supervisionadas, 

porque isso acabaria diminuindo a autonomia, forçando-os a exercer atividades 

multidisciplinares. 

Todavia, estruturas da burocracia profissional apresentam diferenciações com 

tendência à estrutura híbrida, na qual a sofisticação dos instrumentos utilizados promove o 

trabalho multidisciplinar, alterando as formas de relacionamento entre profissional e cliente. 

A burocracia profissional, conforme o autor, proporciona aos profissionais um 

ambiente democrático, onde a tomada de decisões provém das necessidades encontradas pelo 

núcleo operacional e autonomia para a realização de atividades cotidianas à profissão. Dessa 

forma, as barreiras entre profissionais e clientes são desfeitas, facilitando o relacionamento 

direto. 

Os profissionais são motivados pela democracia e autonomia a capacitarem as 

habilidades, buscando a perfeição na execução de seus programas. Essas atitudes fazem com 

que o cliente possa confiar nos procedimentos realizados pelo profissional, pois este tem a 

possibilidade de executá-la com liberdade de aperfeiçoamento constantemente. 

Entretanto, a democracia e autonomia, características da burocracia profissional, 

dificultam a avaliação de resultados dos procedimentos efetuados pelos integrantes do núcleo 

operacional, e isso permite que profissionais pouco capacitados executem as atividades ao léu, 
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sem a presença de qualquer supervisão. Mintzberg (1995) pontua como alternativa para a 

coordenação do núcleo operacional a padronização de habilidades, com o objetivo de manter 

um atendimento sistemático ao cliente. Porém, as múltiplas especialidades também são falhas 

quando o ato de rotular o cliente para o programa padronizado ocorre de forma errônea. A má 

classificação do cliente no programa padronizado diminui e até anula a qualidade da 

assistência prestada. 

O profissional, mediante a burocracia, em geral, não se considera inserido em uma 

equipe de trabalho, desenvolve suas atividades de forma individualizada e une-se a seus pares 

quando percebe a necessidade de alcançar metas que trarão benefícios à categoria. A 

autonomia cedida ao núcleo operacional não permite a observação e a percepção por parte da 

instituição e do cliente, sobre a competência daquele na realização de suas habilidades. A 

padronização de habilidades não seria capaz, conforme sinaliza Mintzberg (1995), de 

coordenar e identificar o profissional incapacitado e negligente que utiliza da autonomia em 

benefício próprio, não se preocupando com a real necessidade da clientela atendida e da 

organização a que serve. 

A inovação também é vista pelo autor como problema na burocracia profissional, pois 

para que ocorra se faz necessário o trabalho coletivo e multidisciplinar para avaliar o novo 

problema e criar um programa de habilidades que seja capaz de solucioná-lo. Os profissionais 

encontram-se enclausurados em pensamentos dedutivos provenientes do treinamento e 

doutrinação a que foram submetidos. Portanto, o ato de rotular a nova necessidade do cliente 

em um programa já existente torna-se cômodo, mantém a autonomia e evita discussões 

interdisciplinares. 

É preciso coordenar os profissionais, porém se essa coordenação for efetuada de forma 

direta ou através de padronização de habilidades, estará, segundo Mintzberg (1995), por 

restringir a autonomia profissional, o que acarretará a quebra de vínculo entre cliente e 

profissional, bem como a desmotivação para capacitação e melhor desempenho das 

habilidades. Estas modalidades de coordenação engessam o profissional e tornam impessoal o 

processo de trabalho, perdendo-se o foco da qualidade de serviços prestados para despender 

esforços em suprir as necessidades da organização. 

O modelo de gestão hierárquico vertical controla, em partes, a autonomia profissional, 

não permitindo a participação do núcleo operacional na tomada de decisão administrativa; em 

contrapartida, o modelo horizontal de gestão é participativo e democrático, incentivando a 

autonomia dos trabalhadores (CECÍLIO, 1999). 
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Quando se trata de profissionais incapacitados e imperitos, talvez esta seja a maneira 

mais concreta de controlar os resultados, porém o profissional eficiente precisaria de liberdade 

para atuar eficazmente. Sendo a descentralização e a autonomia os alicerces da boa atuação do 

núcleo operacional na burocracia profissional, pode-se pensar que a alternativa para o controle 

seja a contratação de profissionais altamente treinados e competentes, que busquem 

qualificação das habilidades, e que a organização os motive a permanecer em constante 

desenvolvimento. 

Para tanto, faz-se necessário investir na educação/ formação desses profissionais, por 

meio de instituições educacionais, universidades de ponta e educação permanente nas 

organizações, a fim de garantir que estes não possuam apenas o mínimo de treinamento 

exigido para a execução das atividades, mas sim a máxima qualificação em atendimento às 

necessidades da clientela. 

A padronização de atividades do profissional enfermeiro, assim como nas demais 

profissões, ocorre fora da estrutura da organização, nas associações de classe e instituições de 

ensino. O Processo de Enfermagem desenvolvido por associações de enfermeiros tem por 

objetivo direcionar o cuidado de enfermagem através de referenciais teóricos da profissão. O 

referencial teórico mais utilizado no Brasil para a execução do PE, é de Wanda Aguiar Horta, 

que norteia o serviço de enfermagem através de uma concepção holística do ser humano, 

como vimos.  

A resolução COFEn 358/2009 estabelece, nessa mesma linha, como obrigatoriedade, a 

implantação e implementação da SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) em 

instituições públicas e privadas onde for executado o cuidado de enfermagem, objetivando a 

padronização das atividades profissionais e garantir a qualidade do serviço prestado (COFEN, 

2009). 

A SAE é descrita pela lei do exercício profissional (Lei 7.498/1986) como ato 

privativo do enfermeiro, “Uma atividade privativa do enfermeiro, a qual utiliza método e 

estratégia científica das situações de saúde/doença que subsidia as ações da assistência de 

enfermagem [...]” (BRASIL, 1986).  Entretanto, essa contribuição legal não vem se 

mostrando eficaz para promover a implantação da SAE. Estudos como o de Hermida e Araújo 

(2006) mostram que o PE é pouco incorporado nas instituições de saúde brasileiras, o que nos 

faz refletir sobre os fatores que dificultam a implantação desta metodologia. 

Para Mintzberg (1995), o profissional é inserido na padronização de habilidades por 

meio de treinamento e doutrinação. O treinamento tem início na universidade e em 

instituições de especialização profissional. Isso faz-nos refletir sobre a organização curricular 
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dos cursos de graduação em enfermagem: as disciplinas e estágios curriculares não estariam 

submetendo o profissional em formação a treinamento técnico de forma periódica e deixando 

de valorizar, nesse processo, a execução da SAE? Ou, o enfermeiro não implementaria a SAE, 

pois a visualiza como um protocolo limitador de sua autonomia e não como uma metodologia 

organizadora da atividade assistencial 

A organização nas instituições de saúde, notoriamente, se faz através da burocracia 

profissional, que apresenta como característica um núcleo operacional empoderado de 

autonomia e que possui dificuldade na aceitação de supervisão do seu processo de trabalho ou 

de implantação de protocolos que interfiram na autonomia (MINTZBERG, 1995). Faz-se 

necessário repensar a SAE perante o modelo organizacional chamado burocracia profissional, 

visto que, segundo Bittar, Pereira e Lemos (2006) o objetivo da SAE, enquanto modelo 

metodológico de aplicação de conhecimentos, seria propiciar autonomia para a tomada de 

decisão no cuidado de enfermagem e melhorar a qualidade da assistência prestada por meio 

do relacionamento empático entre o profissional e seu cliente, e não tornar-se um instrumento 

estático que pré determine a assistência de enfermagem a ser prestada.  

O enfermeiro permanece realizando o cuidado técnico de forma especializada, 

utilizando uma padronização de habilidades, voltado a um modelo biomédico que valoriza a 

realização de práticas tecnicistas, afastando o profissional da assistência holística defendida 

pela SAE, em que o processo de trabalho é pautado no cuidado individualizado, focado nas 

necessidades humanas básicas do paciente. A valorização dos aspectos individuais do 

paciente norteia a tomada de decisão nas intervenções de enfermagem por parte do 

profissional enfermeiro, demonstrando responsabilidade junto à assistência prestada 

(ANDRADE; VIEIRA, 2005).  

Com base nessa problemática, poderia ser interessante investigar se o enfermeiro não 

estaria deixando de adotar a implantação e implementação da SAE por permanecer 

observando e intervindo nos novos problemas com um olhar voltado a execução da técnica, 

[perfeito!] sem incorporar as inovações dos protocolos trazidos pelo Processo de 

Enfermagem, porque quiçá esse processo tomar-lhe-ia maior tempo de trabalho ou deixaria 

visível suas fragilidades profissionais. 

Todavia, Mintzberg (1995) defende em seu estudo sobre burocracia profissional que 

os protocolos engessam o atendimento e controlam a autonomia profissional, o que poderia 

ser um dos fatores de entrave da implantação e implementação da SAE pelos enfermeiros que, 

embora acreditem no potencial que possa advir desse processo, não o incorporam na 

realização das atividades cotidianas.  
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Por outro lado, a maioria dos estudos que avalia a implantação da SAE em instituições 

de saúde, como o estudo de Torres (2011), mostra que a percepção dos enfermeiros frente à 

sistematização da assistência é positiva, de modo que é apontada pelos sujeitos das pesquisas 

como promovedora de reconhecimento profissional e autonomia. Porém, a adesão da 

categoria para a implantação, em geral, é pequena. Os dados, de certa forma, se contradizem 

ao considerarem a aplicação deste processo importante e, ao mesmo tempo, em desuso pelo 

enfermeiro.  

Os protocolos já implantados tendem a otimizar o tempo de atendimento, facilitar a 

atividade profissional e manter características mínimas necessárias a um determinado 

tratamento (MINTZBERG, 1995). Entretanto, é preciso considerar o indivíduo/cliente como 

ser único, singular nas necessidades individuais e coletivas. A SAE busca mostrar a este 

profissional que se faz necessário utilizar da empatia e perícia adquirida durante o percurso 

profissional para prestar assistência qualificada ao usuário. É possível padronizar o 

diagnóstico clínico, como por exemplo o tratamento do Diabetes Mellitus, porém o cliente 

portador desta enfermidade se difere pela cultura, idade, condição social, local de moradia, 

dos demais indivíduos que possuem a mesma alteração de saúde.  

O trabalho de enfermagem se sustenta em padronizações, mas não deve tornar-se um 

reflexo automático, visto que o profissional precisa perceber o indivíduo de forma holística e 

utilizar de sua liberdade de atuação para promover um relacionamento empático e escolher o 

melhor tratamento para cada situação (ANDRADE, 2005). 

Conforme Willis (apud BUENO; QUEIROZ, 2006), a autonomia da medicina estaria 

estreitamente ligada à forma de relacionamento que essa profissão possui com o Estado, o 

qual permuta o poder de decisão dos cuidados à saúde da sociedade à medicina (momento em 

que esta pode optar em manter a dicotomia que favorece os interesses particulares), pela 

responsabilidade da classe em organizar o trabalho em saúde. 

A autonomia da profissão está relacionada ao poder de decisão do profissional, sobre 

prioridade e definições de intervenção a serem realizadas no processo de cuidar. O processo 

de cuidar em enfermagem requer dois princípios fundamentais: conhecimento teórico e 

habilidade profissional. A divisão do trabalho entre as categorias de enfermagem (enfermeiro, 

técnico em enfermagem e auxiliar de enfermagem), assim como a mecanização da assistência, 

na qual o indivíduo é visto como uma doença a ser tratada, desvaloriza o ato de cuidar 

(BUENO; QUEIROZ, 2006).  

O profissional enfermeiro, por vezes, assume uma rotina de trabalho mecanicista que o 

afasta da realização do cuidado, da assistência integral e individualizada, da orientação à 
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família e equipe de enfermagem, bem como de seu papel social, justamente as atividades que 

permeiam a autonomia profissional (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011). 

O núcleo da enfermagem reside, historicamente, no processo de cuidar. A apropriação 

da realização do cuidar em enfermagem determina a autonomia da profissão. Para tanto, faz-

se necessária a valorização científica e prática do cuidado em saúde. Isso não depende 

unicamente de uma categoria, mas de mudança do paradigma tecnicista para humanista. Em 

contrapartida, o enfermeiro deve, sim, apropriar-se de conhecimento teórico e aproximar-se 

da prática assistencial, para demonstrar sua relevância no processo saúde-doença (BUENO; 

QUEIROZ, 2006).  

As fragilidades do paradigma mecanicista abrem espaço para novas formas de 

intervenções pelos profissionais da área da saúde, em que o indivíduo possa ser visualizado 

integralmente em seus aspectos físicos, sociais e emocionais. O enfermeiro encontra, nesse 

momento de mudança, a possibilidade de aprimorar o processo de cuidar em enfermagem, 

valorizando a autonomia profissional (BUENO; QUEIROZ, 2006).  

A implantação da SAE permitiria ao enfermeiro aproximar-se da assistência 

humanizada, utilizar e ampliar seus conhecimentos técnico-científicos para avaliar, definir 

problemas e as intervenções a serem realizadas, e qualificar os resultados a serem alcançados 

na assistência de enfermagem. Dessa forma, beneficiaria o indivíduo prestando uma 

assistência qualificada e individualizada, organizaria o trabalho da equipe através da 

efetuação do processo, dando visibilidade ao cuidado de enfermagem e favorecendo a 

autonomia profissional (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011). 

Ao contrário, a formação tecnicista deste profissional, baseada no modelo biomédico, 

dificultaria atitudes reflexivas e pensamentos críticos frente ao cuidado e às políticas de saúde 

(PIRES, 2011). 

A permanência de um modelo assistencial biomédico e de práticas diárias voltadas à 

administração o distanciaria da aplicabilidade da SAE. Por consequência, possuiria menores 

possibilidades de promover transformações no processo saúde-doença e estimularia seu 

afastamento gradativo de representatividade perante a equipe de saúde (MARIA; QUADROS; 

GRASSI, 2012). 

Menezes, Priel e Pereira (2011) definem o conhecimento teórico como meio 

facilitador para a implantação da SAE. A metodologia apresentada na SAE qualifica o 

cuidado de enfermagem, direciona as intervenções assistenciais e facilita os registros de 

enfermagem. 
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Ao final do nosso estudo, ainda que possamos trazer elementos que aponte a SAE 

como ingrediente determinante para a autonomia da profissão, sua implantação requer não 

apenas uma melhor compreensão do significado que a sistematização tem entre os 

profissionais da enfermagem, mas também o apoio da gestão do serviço de saúde para 

promover a participação deste profissional na construção de um modelo mais humanista, de 

base assistencial (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011). 

 

 

4.3 PROFISSÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NO TRABALHO EM ENFERMAGEM 

 

            A atenção primária em saúde no Brasil percorreu um longo caminho. Mendes (2002) 

nos relata uma trajetória que remonta a experiências do imediato pós-guerra, quando o 

conceito de saúde e suas práticas começaram um intenso movimento de questionamento e 

revisão, do qual somos ainda partes. No Brasil, com o processo de redemocratização política 

dos anos 1970 e 1980, e o surgimento de um movimento pela reforma sanitária - organizado 

por pensadores, trabalhadores em saúde e o movimento social - intensificou o processo de 

reforma na saúde. Este mesmo movimento propiciou, através da Constituição Federal de 

1988, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (MENDES, 2002). 

            Como parte desse contexto de reformas na saúde e de implantação de um sistema de 

saúde de corte universal, o Programa de Saúde da Família (PSF) é criado em 1994 com o 

objetivo de redefinir a Atenção Primaria a Saúde, promovendo uma assistência 

multiprofissional universalizada, integralizada, com equidade e resolubilidade, voltada aos 

problemas singulares do indivíduo, família e comunidade (BRASIL, 2011). Em 1997, devido 

ao seu crescimento expressivo e importância, em termos de uma reorganização do sistema de 

saúde, passa então a ser definido como Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

            A Estratégia de Saúde da Família reordena o modelo assistência existente por meio de 

práticas democráticas, participativas, com formação de vínculo de compromisso e co-

responsabilidade entre equipe multiprofissional e clientela/comunidade, promovendo o 

desenvolvimento de indicadores positivos para a saúde e qualidade de vida da população. 

Conforme pesquisa do Ministério da Saúde, a cada 10% de elevação na cobertura de famílias 

assistidas pela ESF, seguindo os princípios da Atenção Primária em Saúde (APS) no país, há 

uma queda relevante de 4,6% na taxa de mortalidade infantil. (BRASIL, 2011) 
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            Conforme Starfield (2004), os seis princípios da APS são assim definidos: (1) o 

primeiro contato, que implica acessibilidade aos serviços de saúde; (2) a longitudinalidade 

que consiste na atenção a saúde do indivíduo e família ao longo do tempo; (3) a integralidade 

que é o conjunto de serviços que vem atender as necessidades da comunidade; (4) a 

coordenação que visa reconhecer os problemas e  garantir a continuidade da atenção a saúde; 

(5) foco na família, tornando a família sujeito de interação da equipe de saúde e (6) orientação 

comunitária através da avaliação situacional de saúde das famílias assistidas. 

            As equipes multiprofissionais que compõe a ESF implantadas nas unidades básicas de 

saúde (UBS), executam ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde a 

uma clientela adscrita, conforme recomendado pela Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) de 3000 habitantes ou no máximo 4000 pessoas em área geograficamente delimitada. 

Composta por, no mínimo, 01 médico, 01 enfermeiro, 01 aux./técnico em enfermagem e 06 a 

12 agentes comunitários, busca estimular o empoderamento do indivíduo e comunidade, a 

troca de conhecimentos científicos e saberes populares, o cuidado domiciliar integral, para 

torna-se referência como porta de entrada ao sistema de saúde, pela população adscrita. 

(BRASIL, 2012) 

             O papel do enfermeiro na equipe de saúde da família está em atuar mutualmente com 

os indivíduos, de forma a apoia-los e auxilia-los a compreenderem as situações que interferem 

na integridade de suas famílias e não apenas focar no estado de saúde e doença apresentado na 

família. Se faz necessário perceber, por parte do enfermeiro, o quanto o processo de doença 

de um indivíduo interfere na saúde dos demais integrantes de sua família (BRASIL, 2011). 

            Como integrante da equipe de saúde da família, o enfermeiro possui como desafio 

reorganizar a prática assistencial, desenvolver a educação em saúde e compreender o modelo 

de atenção integral à saúde do indivíduo, família e comunidade apresentado pela APS. Para 

tanto, o enfermeiro necessita seguir um modelo metodológico, baseado em um referencial 

teórico que seja capaz de garantir a interação do saber científico e técnico, habilidades e 

empatia, de forma a direcionar o processo de cuidar a família e não a doença (BRASIL, 

2011). 

            O enfermeiro, junto a equipe de saúde da família, encontra um espaço de trabalho 

promissor que lhe permite atuar nas atividades assistenciais individuais e coletivas, gerenciais 

e de educação em saúde, proporcionando ganhos para a categoria profissional. A partir do 

momento em que este profissional participa do processo de produção do serviço, tanto na 
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etapa de planejamento quanto na execução e avaliação das ações coletivas e individuais como 

proposto pela PNAB, ele passa a ser ator do trabalho coletivo em saúde e não apenas um 

complemento das atividades médicas (COSTA, 2008). 

            Neste contexto, a formação de vínculo com a população assistida tende a tornar-se 

mais evidente, facilitando o reconhecimento por parte da comunidade e equipe de saúde, da 

capacidade do enfermeiro em avaliar, agilizar e facilitar as ações da equipe de saúde da 

família. Deve-se levar em consideração que para alcançar o reconhecimento profissional, se 

faz necessário uma metodologia assistencial que promova uma prática humanizada e 

competente, que se dedique a criar e manter o vínculo e acolhimento com a população 

assistida. Bem como ser capaz de compreender as limitações de atuação e de intervenção da 

enfermagem, buscando valorizar o cuidado efetuado historicamente pela categoria (COSTA, 

2008). 

            O enfermeiro para alcançar os objetivos estabelecidos pela estratégia de saúde da 

família precisa exercer o processo de trabalho com qualidade, focado nos problemas 

apresentados pelo indivíduo/família/comunidade assistida.  Nesse contexto a SAE serviria 

como facilitador para o alcance dos resultados almejados, já que promove, segundo a 

literatura, o direcionamento da assistência aos determinantes de saúde e doença do cliente, 

tornando o processo individualizado, onde o foco do cuidado não encontra-se unicamente na 

patologia, mas nas necessidades apresentadas pelo assistido. (MEDEIROS, 2012) 

 

 



32 
 

5 METODOLOGIA  

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A presente pesquisa trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório. A 

pesquisa qualitativa é um método interpretativo e intuitivo que tem por objetivo compreender 

uma situação social ou fenômeno. Ocorre de forma investigativa, baseia-se em suposições e 

hipóteses e tem como foco a avaliação das experiências e percepções dos sujeitos de pesquisa 

(CRESWELL, 2010). O método descritivo exploratório permite ao pesquisador descrever 

características de um fenômeno e esclarecer seus conceitos (GIL, 2008). Foi realizado através 

de entrevista semi-estruturada, aplicada individualmente, onde pode-se analisar a percepção 

que os enfermeiros de ESF (equipe de saúde da família) têm em relação à implantação da 

SAE na saúde coletiva do município de São José. 

 

5.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde, que apresentavam Equipes de 

Saúde da Família (ESF), implantada no município de São José – SC. O município encontra-se 

localizado no litoral catarinense, região da Grande Florianópolis, seccionado pela Br101, 

possui população de 212.587 habitantes, sendo considerado o quarto município mais populoso 

do estado (BRASIL; DAB, 2012).  

O município de São José, no ano de 2000, recebeu a implantação do Programa de 

Agentes Comunitários (PACS), contando com o credenciamento de 240 Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), atendendo a 138.000 habitantes (88,97% da população). Em 

2001 foram implantadas 40 equipes de saúde da família, prestando atendimento a 93.150 

habitantes, tendo uma área de cobertura de inicial de 52,40% da população (BRASIL; DAB, 

2012). 

Atualmente, São José possui 41 equipes de saúde da família credenciadas ao 

Ministério da Saúde, porém apenas 40 equipes de saúde da família encontram-se implantadas 

em 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS), cobrindo 64,91% da população (BRASIL, 2012). 

Polo comercial possui renda média domiciliar per capita de R$1.137,86, o abastecimento de 

água atende a 172.363 habitantes e rede de esgoto à 49.972 domicílios. O percentual de 

cobertura de imunização no ano de 2000, com a implantação do PACS atingiu 78,11%, em 

2012. Este índice sofreu declínio alcançando 68,69% da população vacinada (BRASIL, 2012). 
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5.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos do estudo foram 11 enfermeiros em exercício de suas atividades nas 

Equipes de Saúde da Família, no município de São José, região da grande Florianópolis no 

momento da pesquisa. 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

A seleção dos participantes foi feita por meio de convite aos enfermeiros das ESF. Os 

participantes da pesquisa precisaram preencher os seguintes critérios: 

 Aceitar participar do estudo; 

 Desenvolver suas atividades há pelo menos 02 anos junto a Equipe Saúde da 

Família do município; 

Para garantir o anonimato dos sujeitos, eles foram identificados pela letra E e número. 

O número de participantes foi definido por meio de inclusão progressiva e foi utilizado 

o critério de saturação de respostas para a interrupção da coleta de dados. 

 

5.5 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados através de entrevistas semi estruturadas, em encontros entre 

pesquisador e sujeitos, em seus respectivos locais de trabalho, no período de dezembro de 

2013 a janeiro de 2014. 

O instrumento para coleta de dados foi elaborado com base na resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa 

envolvendo seres humanos, os sujeitos foram orientados quanto ao teor da pesquisa para que 

pudessem decidir sobre a participação ou não no estudo. 

As entrevistas aos profissionais enfermeiros foram utilizadas como fonte de dados 

primários (Apêndice A). 

A revisão de literatura foi efetuada na base de dados de bibliotecas virtuais tais como 

Scientific Electronic Library Online - SciELO (http://www.scielo.br), Biblioteca Virtual em 

Saúde – BVS Enfermagem, utilizando a palavra chave Sistematização da Assistência de 

http://www.scielo.br),
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Enfermagem, trabalhos balizadores da SAE, bem como produção e análises dos últimos seis 

anos e livros de leitura corrente.  

 

5.6 REGISTRO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram gravados, transcritos, categorizados, e após analisados. Para efetuação 

da análise dos dados foi utilizado o método de análise temática que, segundo Minayo (2004), 

abrange um número de relações que pode ser apresentado por meio de palavras, frases, 

resumo e divide-se em três etapas distintas: pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados obtidos e interpretação. 

 

5.7 ASPECTOS ÉTICOS  

 

A pesquisa de campo se deu após obtenção de aprovação do comitê de ética sob 

CAAE 18341313.4.0000.5284 e autorização da instituição selecionada para a coleta de dados. 

A participação dos sujeitos ocorreu de forma voluntária, eles receberam informações 

sobre os objetivos da pesquisa, tempo dispensado para a entrevista e garantia do direito de 

solucionar dúvidas, recusar ou desistir de participar do estudo e o anonimato e sigilo das 

informações concedidas. A aceitação em participar do estudo se deu com a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (CLE) em duas vias, sendo uma via destinada ao 

pesquisador e outra ao pesquisado (Apêndice B). 

Os aspectos referentes à Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 466/12 

foram observados com o intuito de manter os direitos do entrevistado. 

A Resolução CNS 466/12 trata das normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas 

que envolvam seres humanos. Têm por objetivo assegurar os direitos e deveres de 

pesquisadores, sujeitos de pesquisa, comunidade científica e Estado, através da garantia de 

autonomia, não maleficência, beneficência e justiça aos envolvidos no estudo (BRASIL, 

1996). 

Buscando atender aos aspectos éticos, em anexo, o termo de compromisso livre e 

esclarecido foi apresentado a todos os prováveis sujeitos de pesquisa para que estes pudessem 

decidir sobre a participação no estudo. A participação se deu após assinatura do termo CLE 

(POLIT, 2011). 

O termo CLE foi redigido contemplando, segundo a resolução CNS 466/12, os 

seguintes aspectos éticos: ter informações claras e precisar sobre os benefícios e objetivos da 
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pesquisa, assim como seus possíveis danos, identificação e contato dos responsáveis pela 

pesquisa, critérios de inclusão dos sujeitos, garantia de sigilo das informações, 

confidencialidade das informações e autonomia para abandonar o estudo e de acordo com as 

solicitações do comitê de ética e pesquisa da UNESA. 

A confidencialidade das informações coletadas foi garantida, segundo Polit (2011), 

por meio do anonimato dos sujeitos. Os dados coletados serão mantidos sob posse do 

pesquisador por 05 a 10 anos e após destruídos, evitando utilizações e publicações indevidas 

por terceiros (SIEBER apud CRESWELL, 2010). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados deste estudo, dando 

ênfase a percepção dos enfermeiros sobre a SAE, os fatores apontados por eles como 

dificultadores e facilitadores do processo de implantação, assim como a percepção em relação 

a autonomia. Participaram deste estudo onze enfermeiros que exerciam atividades na Equipe 

Saúde da Família, no momento da pesquisa. 

            Inicialmente identificaremos o perfil dos participantes do estudo, tratavam-se de 

funcionários municipais que exercem a função de enfermeiros de unidade de saúde da família, 

no município de São José, região da Grande Florianópolis. 

            Analisando os dados, nota-se a predominância do sexo feminino, representando 100% 

dos entrevistados, evidenciando uma característica de profissão em apresentar um número 

maior de profissionais do sexo feminino. O estudo de Freidson (2009) aponta esta 

característica própria da enfermagem, o que segundo o autor favoreceria a hierarquia da 

profissão, assim como dificuldades de reconhecimento profissional das atividades executadas. 

            No tocante ao tempo de formação, os resultados evidenciaram uma mediana de 9 anos. 

Este dado pode estar diretamente relacionado a construção teórica da formação profissional 

dos sujeitos da 

pesquisa.

 

Figura 1: Tempo de formação dos profissionais enfermeiros atuantes nas equipes de saúde da família, no município de 
São José - SC. 

            Referente a qualificação profissional, os dados apontaram que 2 (18,2%) possuem 

apenas a graduação em enfermagem e 9 (81,8%) apresentam pós graduação latu sensu, com 
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título de especialista, porém nenhum dos entrevistados possui pós graduação voltada à saúde 

coletiva. 

 

Figura 2: Qualificação dos profissionais enfermeiros atuantes nas equipes de saúde da família, no município de São José - 
SC. 

 

 

 

6.1 Percepções dos enfermeiros sobre a SAE: 

Conforme Fuly, Leite e Lima (2008), a SAE pode ser considerada a organização do 

processo de trabalho por meio do método de instrumento, dimensionamento e capacitação do 

pessoal. Por meio das entrevistas foi possível perceber uma indeterminação, por parte dos 

entrevistados, sobre o conceito da SAE. Quando indagados, eles permaneciam um longo 

tempo em silêncio para elaboração da resposta, hora respondiam com um novo 

questionamento ao entrevistador ou apresentavam conceitos fragmentados, utilizando apenas 

o termo PE ou organização do serviço como resposta.  

Entre as onze entrevistas realizadas não houve a exposição de um conceito amplo 

sobre sistematização da assistência de enfermagem que a abordasse como metodologia 

organizadora do processo de trabalho. Entretanto, é importante ressaltar que unanimemente os 

participantes a visualizam como uma proposta que traria melhorias para a qualidade da 

assistência e autonomia profissional. Os enfermeiros, ao serem questionados sobre a SAE, 

demonstraram ter pouco conhecimento sobre o real significado. Dos participantes do estudo, 
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três (equivalendo a 27,3% do total) associaram o conceito de SAE ao processo de 

enfermagem ou consulta de enfermagem.  

[...] mais seria essa parte organizacional, gerenciamento, e histórico 
e prescrição de enfermagem e diagnostico (E6). 
[...]: Da evolução... isso... Histórico também, claro... Histórico de 
enfermagem usa bastante, eu acho que é mais isso assim... (E8). 
[...] Então, eu entendo que [a SAE] é mais na parte de protocolo de 
atendimento né... com histórico de enfermagem, plano de cuidado, 
prescrição (E4). 
 

As falas demonstram que os profissionais confundem o termo SAE com o conceito de 

PE. O estudo de Crossetti (2008) aponta que corriqueiramente o termo processo de 

enfermagem é utilizado, na literatura, para identificar a sistematização da assistência em 

enfermagem. Entretanto, o PE conceitua o instrumento a ser aplicado para a 

operacionalização da SAE. Os conceitos se complementam, porém não devem ser 

empregados como sinônimos. A aplicação equivocada dos termos PE e SAE podem gerar 

conflitos de compreensão sobre a prática profissional aos próprios enfermeiros (FULY; 

LEITE; LIMA, 2008), visto que a SAE é entendida como uma metodologia assistencial que 

utiliza o PE para a organização do cuidado, enquanto o PE trata-se da aplicação prática de 

uma teoria de enfermagem para a realização do cuidado.  

Observando os dados, percebeu-se que seis entrevistados (54,5%) corroboram com 

parte da definição da SAE apresentada pelo COFEn quando a compreendem como um sistema 

gerenciador de tarefas/ atividades inerentes à profissão, porém não associam o PE como parte 

integrante. Quando foram indagados sobre a compreensão a respeito da sistematização da 

assistência de enfermagem, os respondentes produziram as seguintes falas: 

  
[...] Eu diria que seria um.. sistematizar (silêncio) é uma organização 
que (silêncio) eu vejo como uma organização com rotinas, 
padronizada e que seja padronizada (E3). 
[...] tendo uma sequência a seguir né, tu tendo um trabalho que tenha 
aonde começar, como continuar... e até pra onde tu vai finalizar (E5). 
[...]O que vem na minha cabeça é mais hospitalar, do que aqui né... 
Das vezes em que eu utilizei o SAE foi mais em hospital (E8). 
[...], utilizado para o atendimento de enfermagem, as ações de 
enfermagem em frente ao paciente. Sistematizando, a gente consegue 
ter uma organização melhor (E1). 

 

Foi possível notar que 2 entrevistados (correspondendo a 18,2%) não conseguiram 

expressar conhecimento sobre o tema abordado, embora no decorrer da entrevista tenham 

deixado evidenciado compromisso com a profissão. Com base nos dados, poderíamos dizer 
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que a assistência de enfermagem, em momentos, permaneça sendo realizada de maneira 

intuitiva, sem o embasamento teórico científico necessário à proporcionar visibilidade 

profissional e melhoria na qualidade do cuidado. Conforme falas abaixo. 

[...] tu quer dizer abrangendo o que? Digamos, o nosso trabalho (a 
respeito da SAE) (E2).  
[...] como eu poço te dizer... a sistematização tu diz pra gente estar 
informatizando? (E2) 
[...] na minha visão dentro do contexto que a gente tem aqui, desse 
contexto que a gente vivencia [...] A sistematização da assistência 
porque a gente pega o paciente praticamente ao longo de todo o ciclo 
de vida (E7). 

 

Acreditamos de que seja essencial à implantação da SAE a realização de capacitações 

sobre o tema, abarcando todos os membros da equipe de enfermagem. O enfermeiro, para que 

haja a possibilidade de implantar a SAE, precisa estar preparado para esta atividade por meio 

da apropriação de conhecimentos científicos e atualização constante. É preciso lembrar que os 

profissionais atuantes nas ESF são formados em faculdades distintas, o que diferencia o 

aprendizado a respeito da sistematização da assistência, que requer aperfeiçoamento, bem 

como instruí-los quanto as especificidades do local de trabalho. Neste contexto, o preparo 

deste profissional não deve estar pautado apenas na graduação, as instituições de saúde 

deveriam investir em programas de educação à equipe de enfermagem, propiciando o melhor 

desempenho de suas práticas. 

Os participantes demonstram compromisso com a realização do cuidado à 

comunidade, à organização das atividades, conforme demanda de profissionais, entre outros 

aspectos que demonstram a inicialização, talvez não consciente, de uma assistência 

sistematizada. Estes fatos encontram-se nos relatos a seguir: 

 

 [...] a gente atende, eu nunca deixei de atender nenhum paciente, 
tanto que quando chega algum, ó o paciente está mal... “o que que ele 
tem?”... ninguém pergunta, só diz que está mal...ai eu chamo a 
paciente a gente conversa faz a evolução, vê o que que pode fazer, é... 
olha tua situação hoje, dá pra aguentar até amanhã... (E6). 
[...] a gente (enfermeiros) tenta montar os grupos de diabéticos, 
hipertensos, mas é difícil. Nós (enfermeiro e agentes comunitários) 
fizemos convite e entregas nas casas, fizemos um cafezinho e vieram 
poucos, mas vamos continuar (E1). 

 

Estudos como o de Luiz et al. (2010), apontam uma lacuna entre a metodologia 

assistencial apresentada na academia e a prática nas instituições de saúde. Esta dicotomia 
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tende a dificultar a orientação e organização da assistência de enfermagem. Freitas, Fugulin e 

Fernandes (2006) e Freire, Carvalho e Resck (2012), corroboram com Luiz et al. quando 

apontam o conhecimento como principal caminho para a implantação da SAE. Para tanto, se 

faz necessário um melhor preparo deste profissional durante a academia, assim como 

educação permanente nas instituições de saúde. Os estudos vêm ao encontro com as falas de 

maior indefinição sobre a SAE apresentada pelos entrevistados. 

Segundo estudo de Menezes, Priel e Pereira (2011) e Mintzberg (1995), o profissional 

necessita, durante a graduação, de treinamento qualificado para que possa garantir o 

desenvolvimento das habilidades técnicas e intelectuais. Assim como permanecer em 

constante aperfeiçoamento, com o objetivo de agregar competências inerentes a profissão.  

Azevedo, Silva e Lima (2010) afirmam em estudo a existência de uma lacuna no 

modelo de ensino apresentado pela universidade, o que promoveria um distanciamento da 

aplicação prática da SAE. Mesmo havendo conhecimento teórico, pode ser que a aplicação na 

prática diária não exista. 

Poderíamos refletir sobre a possibilidade de a graduação estar apresentando uma 

metodologia assistencial qualificada e bem referenciada ao discente, porém que destoa da 

realidade encontrada pelos profissionais no âmbito do trabalho. 

 

6.2 Dificuldades e facilidades apontadas pelos enfermeiros, no que tange a 

implantação da SAE: 

Dentre os enfermeiros, nove (81,8%) acreditam que a sobrecarga de trabalho seja o 

maior problema para a implantação da SAE, seguido da falta de protocolo, informatização e 

dificuldades na gestão, respectivamente com o mesmo percentual (18,2%).  

 

6.2.1 Recursos humanos 

Para que a implantação da SAE possa ser efetuada se faz necessária uma equipe com 

número suficiente de profissionais para a execução do PE e organização dos serviços 

(FUGULIN et al., 2011). Segundo Brokel e Heath (2010), o número de enfermeiros 

contratados em relação ao número de pacientes é insuficiente para a prestação de assistência 

qualificada, segundo legislação vigente.  

Corroboram com as falas a seguir, Bordinhão et al. (2010), quando no estudo dele 

evidenciou determinada dificuldade dos enfermeiros em realizar uma assistência 

sistematizada devido a sobrecarga de trabalho, bem como a priorização da execução de 

atividades administrativas, o que impactaria na qualidade do cuidado realizado. 
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[...] então isso (grande número de solicitações) é uma sobrecarga 
muito grande, e isso as vezes tu esta numa atividade daqui a pouco 
chama... (E3). 
[...] tem muito trabalho e pouco funcionário (rsrsr) mas a gente tenta 
dar atenção a tudo ... acaba escrevendo pouco no prontuário (E1).  
 

Poderíamos citar os recursos humanos como fator de grande relevância para 

transformar a ideia de implantação da sistematização da assistência em ação efetiva, visto que 

este é um item constantemente apontado em estudos como dificultador da operacionalização. 

Vale rememorar que esta metodologia impõe a presença constante do enfermeiro, uma vez 

que a organização do cuidado deve ser coordenada por este profissional. 

 

6.2.2 Registro de dados e credibilidade 

O estudo de Moura, Rabelo e Sampaio (2008) aponta que a maioria dos participantes 

não implementou a SAE de forma integral, mas de maneira fragmentada, focada no histórico 

e evolução de enfermagem e em momentos sem qualquer registro das atividades. Assim como 

visualizado nas falas abaixo. 

[...] na nossa correria aqui dentro da unidade acaba se perdendo um 
pouquinho (a SAE)... assim ó quando a gente faz toda aquela 
sistematização do atendimento, e acaba não tendo uma volta pra 
gente... a gente acaba não tendo um retorno da equipe medica, pelo 
atendimento que a gente fez no paciente, e até a nossa evolução acaba 
ficando um pouco mais enxuto, mais resumido, pela quantidade de 
paciente que a gente tem pra atender também (E2). 
[...] tem muito trabalho e pouco funcionário (rsrsr) mas a gente tenta 
dar atenção a tudo ... acaba escrevendo pouco no prontuário (E1).  
 

Acreditamos ser indispensável, tanto o registro quanto o arquivo de todas as fases do 

processo de enfermagem (histórico, análise, diagnóstico, implementação e avaliação) junto ao 

prontuário do usuário. Esta prática subsidia o planejamento da assistência de enfermagem, 

bem como propicia respaldo legal à auditorias e pesquisas futuras. Ao negligenciar os 

registros de enfermagem, o profissional perde a possibilidade de suster um banco de dados 

capaz de fortalecer o território de práticas específicas, mantendo sua identidade profissional. 

A manutenção da delimitação deste território de práticas específicas é justamente o 

que, segundo Freidson (2009), promove a autonomia das profissões. O parco registro de 

resultados alcançados, com a efetuação do cuidado pela categoria contribui para a 

descredibilidade da assistência. Mesmo que as atividades de cuidado tenham sido efetuadas e 
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até mesmo alcançando sucesso, isto não torna-se concreto aos enfermeiros e demais membros 

da equipe multidisciplinar devido a qualidade dos dados registrados. 

 
O estudo de Maria, Quadros e Grassi (2012) verificou que a pouca credibilidade 

quanto aos resultados que podem ser alcançados com aplicação da SAE e a dispensação da 

maior parte do tempo de trabalho em atividades burocrático administrativas, dificultariam a 

execução de uma assistência baseada em uma metodologia sistematizadora, demostrada nas 

falas a seguir. 

[...]Eu acho que... e a falta de importância que se dá a ela (a SAE).  
Por ser um serviço visto como burocrático o pessoal prefere dizes que 
não tem tempo pra estar anotando, estar colocando em papel, porque 
que tem muita coisa pra fazer, só que o que não vê que isso iria 
ajudar muito no dia-a-dia mesmo né (E5). 
 [...] Que tenha um protocolo pra se prosseguir...  é ... aqui a gente 
não tem esse tipo de protocolo pra seguir uma assistência de 
enfermagem né, pelo menos eu não percebi aqui ainda os prontuários 
são de papel (E8). 

 

Como vimos no capítulo “Profissões e estrutura organizacional”, a enfermagem, tal 

como praticada, não seria um exemplo cabal de burocracia profissional. Isto porque desde os 

primórdios predominam práticas profissionais de cunho mais intuitivo, baseada na experiência 

do cuidador. É bem verdade que o avanço da profissionalização significou também um 

avanço em termos de formas de trabalho mais burocratizadas, segundo os termos de 

Mintzberg. No entanto, os dados deste estudo revelam que a despeito do avanço supracitado a 

existência de práticas intuitivas ou não sistematizadas é ainda nada desprezível. A SAE foi 

desenvolvida com o intuito de dinamizar as ações de enfermagem, direcionando o processo de 

enfermagem de forma organizada e individualizada, buscando fortalecer a estruturação da 

enfermagem como profissão. Segundo Mintzberg (1995), os profissionais na burocracia 

profissional seguem um roteiro de atividades a serem realizadas por meio do qual efetuam um 

diagnóstico e definem a assistência. Este roteiro é instituído historicamente à profissão e lhe 

proporciona autonomia na execução das atividades inerentes a profissão.  

 

62.3 Recursos disponíveis 

Ainda no sentido de operacionalizar a SAE, encontra-se a informatização e 

implantação de protocolos. A ausência desses mecanismos, como ocorre nestas Equipes de 

saúde da família, foram apontadas pelos entrevistados como dificultadores deste processo. A 
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informatização poderia operacionalizar o PE, otimizando o tempo e evitando perda de dados, 

conforme as falas a seguir. 

 

[...] na verdade eu acho que o primeiro passo seria informatizar né.. 
eu percebo isso, bastante dificuldade porque tudo ainda é manual né, 
os prontuários ainda são todos manualmente (E8). 
[...] as vezes a gente atende uma paciente e não consegue resolver, 
porque não existe um protocolo que te permita isso (E4). 
[...] pra gente hoje em dia fica meio difícil trabalhar, da forma que a 
gente trabalha, porque estava se perdendo muitos dados né (por falta 
de informatização) (E2). 
[...] nós temos portaria (protocolo) pra fazer algumas coisas com a 
gestante (exames)... o problema é com a puericultura, não tem 
portaria (E3). 

 

Contrariando as colocações descritas pelos entrevistados em relação aos benefícios 

que poderiam advir da implantação de protocolos, Silva et al. (2011) observou que mesmo em 

unidades onde existem instrumentos implantados para auxiliar na sistematização da 

assistência (formulários, informatização), há uma rejeição destes por parte dos enfermeiros 

que percebem um distanciamento entre a assistência prestada e a fundamentação teórica 

apresentada. 

A teoria da burocracia profissional de Mintzberg (1995) vem ao encontro com os 

achados de Silva et al. (2011) sobre protocolo e informatização, quando aponta que os 

envolvidos na burocracia profissional, entre eles o enfermeiro, apresentariam determinada 

dificuldade em lidar com protocolos institucionalizados em detrimento ao receio de perceber a 

tomada de decisão engessada em questões burocráticas.  

Outra dificuldade está associada à rotatividade dos trabalhadores e gestores, o que gera 

uma contrariedade na formação de vínculo com a equipe de trabalho e comunidade assistida. 

Quando perguntado sobre as experiências e expectativas relacionadas a implantação da SAE, 

pôde-se observar as seguintes respostas: 

 

[...] a gente já tinha começado a falar nas reuniões (sobre a 
implantação da SAE), aí muda as pessoas e o outro não dá 
continuidade (E1). 
[...] cada um que chega (coordenadores de unidade de saúde) faz uma 
nova rotina... muda tudo o tempo todo (E11). 
[...] precisava todo mundo falar a mesma língua (enfermeiros e 
gestores).. ter reunião, cursinho.. (E2). 

 



44 
 

A implantação e implementação da SAE na atenção primária a saúde impõe como 

necessidade um modelo de gestão que promova a capacitação e o envolvimento de todos os 

membros da equipe de enfermagem, com o objetivo de formular instrumentos e elaborar um 

modelo assistencial que seja capaz de uniformizar o cuidado. 

Segundo Erdmann et al. (2006) e Medeiros (2010), problemas pontuados 

frequentemente pelos profissionais de instituições de saúde retratam dificuldades na gestão, e 

que grande parte destas questões podem ser resolvidas por meio de investimentos em 

estratégias da capacitação, acompanhamento de tecnologias, promovendo melhorias diretas na 

assistência ao usuário. 

Acreditamos que o parco investimento, por parte da gestão, em educação permanente 

por meio de treinamentos e capacitações a respeito da sistematização da assistência tolhe a 

implantação. 

 

6.3 Autonomia 

A realização de atividades tanto assistências quanto burocráticas é percebida nas falas 

dos entrevistados, que também relatam ter autonomia profissional, mesmo não 

implementando integralmente a SAE.  

Poderíamos pontuar autonomia como a apropriação de um espaço de poder, onde os 

conhecimentos próprios da enfermagem, tais como sistematização da assistência, processo de 

enfermagem ou consulta de enfermagem são aplicados. 

Analisando o percurso histórico da enfermagem, sob a ótica de Freidson (2009), teria a 

categoria conquistado o patamar de profissão, o que lhe garantiria autonomia. Esta conclusão 

se dá ao constatar que a categoria possui cientificidade, constituição de identidade por meio 

da execução de práticas específicas da profissão e por ter construído, no decorrer dos anos, 

um território delimitado de práticas resolutivas. Entretanto, segundo dados deste estudo, 

percebe-se que os enfermeiros, mesmo afastando-se do cuidado, não incorporando a SAE 

como prática específica da profissão, acredita ter autonomia. Estaríamos nós, enfermeiros, 

retrocedendo ao processo histórico da enfermagem e em busca de maior autonomia afastando-

nos da essência de nossa profissão: o cuidado? 

 

[...] ...tenho bastante autonomia aqui dentro da unidade (E8). 
[...] o que nos compete eu acho que a gente tem bastante autonomia 
sim de fazer (E3). 
[...] a coordenação (da unidade de saúde) nos dá autonomia (E1). 
[...] eu tenho autonomia aqui (se referindo a ESF) (E4). 
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Estudos como o de Nascimento et al. (2008) e Carvalho et al. (2007) relatam que os 

profissionais percebem o processo da sistematização da assistência como burocrático, 

rotinizado e complexo, o que justificaria a falta de compreensão e de adesão a esta 

metodologia. No entanto, como dissemos, contrariando perspectiva de Mintzberg, não 

entendem que a recusa à burocratização ou sistematização das condutas tenham alguma 

implicação em termos de perda de autonomia, como apontam as falas abaixo. 

[...] a gente vê nos nossos encontros que cada uma trabalha de forma 
diferente, eu acho que seria complicado fazer com que todo mundo 
falasse da mesma forma... (E4). 
[...] eu faço a consulta, mas não sigo todos aqueles passos lá da 
faculdade né, mas atendo, se precisar de consulta médica, vou lá 
encaminho...(E10). 
[...] a gente atende o dia inteiro, é mais corrido ainda quando tem 
agenda aberta (agendamento de consultas de enfermagem) (E11). 

 

Mintzberg (1995) aponta a padronização de habilidades como ferramenta para a 

obtenção de autonomia. Segundo o mesmo autor, os profissionais são motivados a 

permanecer buscando conhecimento, capacitação, pelo grau de liberdade e autonomia que 

possuem. Quando sentem que determinado processo permite supervisão e/ou limitação da 

atuação, abandonam o processo/protocolo e retornam ao roteiro habitual. A SAE trata-se de 

uma padronização de atividades formulada pelas associações de classes e de ensino, o que 

segundo o autor favoreceria a integração deste pelos profissionais. Entretanto, percebe-se nas 

falas que ela é realizada de forma fragmentada, sem continuidade, sendo atribuído em 

maioria, como dificuldade para aplicação a escassez de tempo e recursos humanos.  

Backs et al. (2005) contribui quando aponta que a implantação da SAE está 

intimamente ligada a valorização e priorização do que se acredita ser fundamental para o 

desenvolvimento da profissão.  

Seria plausível pensar que não percebendo a sistematização da assistência como 

metodologia promovedora de qualidade, esta pode deixar de ser fator prioritário na execução 

do trabalho e o tempo destinado para a execução tornar-se-á diminuído.  

Freidson (2009) seria capaz de complementar as falas quando afirma que o 

enfermeiro, na construção de uma história, afastou-se da realização do cuidado e dedicou 

grande parte das energias às atividades administrativas.   

Mesmo diante dos fatores que dificultam a implantação da sistematização da 

assistência de enfermagem, pôde-se observar que estudos como os de Nascimento (2008), 
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Neves (2009), Medeiros (2010), apontam iniciativas desta metodologia, sempre com o intuito 

de promover uma assistência resolutiva e de qualidade, impulsionando a visibilidade do 

cuidado de enfermagem. Em nosso estudo, embora se percebam contratempos à implantação 

da sistematização da assistência, pode-se notar o desejo dos enfermeiros em elevar o cuidado 

prestado e organizar o processo de trabalho. 

            Durante a coleta de dados, a pesquisadora pode vivenciar dificuldades e facilidades 

para a realização do estudo. Quanto às dificuldades para a realização deste, faz-se destaque 

aos contratempos no agendamento de horários para a aplicação da entrevista. Devido a rotina 

de trabalho alguns enfermeiros apresentaram dificuldade em participar. Entretanto, tornaram-

se mais relevantes as facilidades encontradas como a  aceitação, por parte da gestão, na 

realização da pesquisa. Foi possível, em parceria com a gestão, organizar um cronograma 

contendo o nome do pesquisador, data e USF a ser visitada para aplicação do questionário. O 

documento foi enviado por e-mail aos enfermeiros de USF pela gestão.  É preciso ressaltar 

como fator construtivo a receptividade dos colegas enfermeiros, que mesmo em meio as 

rotinas diárias, não se opuseram a participar do estudo. 

6.4  Fatores facilitadores do processo de implantação 

No tocante as facilidades encontradas pelos enfermeiros das ESF para a implantação 

da sistematização da assistência, é meritório ressaltar que embora possa-se notar o desejo 

destes profissionais em adquirir práticas que lhe proporcionem maior autonomia, eles não 

apresentaram sugestões efetivas capazes de solucionar esta problemática. 

Este fato pode estar sustentado no parco conhecimento, por parte dos enfermeiros, 

sobre o tema. O desconhecimento do processo histórico que circunda a adoção de um cuidado 

sistematizado e falta de vivencia desta metodologia, poderiam ser considerados empecilhos a 

construção de críticas, por estes, ao seu processo de implantação. 

 



47 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temática Sistematização da Assistência de Enfermagem, embora venha sendo 

discutida no Brasil desde a década de 70, impulsionada pelos estudos de Wanda Aguiar Horta, 

é bastante atual. Frente aos princípios da APS que implicam acessibilidade, integralidade, 

longitudinalidade, foco na família, orientação comunitária e continuidade da atenção à saúde, 

é papel do enfermeiro atuar junto aos indivíduos e equipe, promovendo uma assistência 

resolutiva e de qualidade por meio da sistematização e operacionalização das práticas. 

O presente estudo vislumbra a sistematização da assistência como uma metodologia 

capaz de unificar a assistência multiprofissional e qualificar o cuidado através de um processo 

de comunicação eficaz entre a equipe de enfermagem e a equipe multiprofissional, plausível 

de gerar um cuidado além do modelo biomédico. 

Os resultados encontrados facultam considerar que os objetivos da pesquisa foram 

alcançados, uma vez que foi possível identificar a percepção dos enfermeiros de Unidades de 

Saúde da Família sobre a sistematização da assistência de enfermagem, bem como identificar 

as facilidades e dificuldades apontadas pelos enfermeiros para a implantação da 

sistematização da assistência no processo de trabalho. 

É meritório ressaltar que com relação ao conhecimento sobre a sistematização da 

assistência, embora os enfermeiros tenham demonstrado ter experiência sobre a área de 

atuação e apresentarem informações válidas sobre o tema, na maioria das vezes demonstraram 

um déficit de compreensão da integralidade do instrumento. Mostraram dúvida em associar o 

Processo de Enfermagem à sistematização da assistência e quando o relacionam não 

identificam todas as etapas. Vale ressaltar que a operacionalização do PE é de suma 

importância para implantação e implementação da SAE por tratar-se do instrumento 

metodológico responsável pelo planejamento do cuidado de enfermagem, como também o 

registro da prática. 

O restrito entendimento sobre a SAE pode ser considerado um importante fator 

dificultador da implantação. Aflora no discurso dos entrevistados determinada dificuldade 

relacionada ao restrito conhecimento teórico prático sobre a sistematização da assistência. A 

falta de compreensão sobre a integralidade deste processo acaba por distanciar o enfermeiro 

do uso desta metodologia assistencial. 

Não obstante, os entrevistados não executem o processo de enfermagem, visualizam a 

sistematização da assistência como ferramenta para a melhoria da qualidade e autonomia do 

cuidado.  
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Com o avanço científico na área da saúde, sobretudo na enfermagem, os profissionais 

enfermeiros precisam aprimorar conhecimentos, tornando-os aplicáveis a prática cotidiana. 

Por meio da organização e instrumentalização da sistematização da assistência isso se faz 

possível. 

A SAE representa uma das maiores conquistas profissional no que diz respeito à 

melhoria da assistência. Portanto, a busca constante de novos saberes específicos, a abjuração 

das atividades baseadas em conhecimento empírico e a adoção de uma assistência sustentada 

em pesquisas e evidências tornam-se emergentes assim como evidentes para a profissão. 

Há que se pensar em maneiras de aproximar o ensino das instituições universitárias e 

as práticas diárias dos enfermeiros, objetivando maior conhecimento teórico prático sobre o 

assunto. Percebe-se ainda a necessidade de maiores investimentos na área de gestão, alertando 

para as necessidades do cumprimento das disposições legais, conforme resolução 358/2009 e 

lei do exercício profissional 7.498/1986 (Apêndice D).  

Foram percebidas contradições entre a prática cotidiana do enfermeiro e a teoria sobre 

a sistematização da assistência, visto que estes não possuem condições reais, seja pelo parco 

conhecimento, motivação ou sobrecarga de trabalho, para a implantação do processo de 

enfermagem na totalidade. 

No tocante as dificuldades enfrentadas para a implantação da sistematização da 

assistência, teve destaque a sobrecarga de trabalho dos profissionais enfermeiros. Um número 

significativo de entrevistados afirmaram nas falas uma sobrecarga de atividades executadas 

diariamente. O excesso de atividades burocráticas e de cuidados de enfermagem sendo 

executadas por um pequeno quantitativo de enfermeiros afastam estes profissionais da 

realização da sistematização da assistência. Este fator dificulta o alcance de uma assistência 

de enfermagem eficaz, o que reflete nos resultados dos cuidados ofertados ao usuário dos 

serviços de saúde. 

Se faz necessário que os gestores percebam a importância do serviço de enfermagem 

qualificado para transformações positivas na qualidade dos serviços de saúde. Neste contexto, 

seria importante investir no quantitativo de recursos humanos necessários a permitir a 

implantação de uma metodologia assistencial transformadora e que vem de encontro aos 

princípios da atenção primária a saúde, bem como evitar a rotatividade de enfermeiros e de 

coordenadores de unidades de saúde, favorecendo a formação de vínculo entre profissional, 

equipe e usuários, como também oportunizando a continuidade de execução do serviço. Não 

basta unicamente empenho da gestão, os enfermeiros precisam acreditar nas repercussões 

positivas da implantação da sistematização da assistência e superar o comodismo, buscando o 
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aperfeiçoamento constante, desta forma alterando a cultura de pouca valorização dos cuidados 

de enfermagem. 

A adoção de instrumentos como a informatização e/ou o uso de protocolos poderiam 

auxiliar os profissionais na realização do processo de trabalho, orientando a execução do 

processo de enfermagem de forma direcionada e com melhor utilização do tempo destinado à 

assistência do usuário. 

Acredita-se que os resultados deste estudo sejam capazes de promover reflexões sobre 

as práticas assistenciais, também institucionais, oportunizando ao enfermeiro maior 

conhecimento teórico prático sobre a SAE, que refletirá diretamente nos usuários de serviços 

de saúde. Espera-se ainda que novos estudos sejam realizados a partir deste, dando 

continuidade a compreensão dos fatores históricos que interferem na adoção de uma 

metodologia assistencial pela categoria. 
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APÊNDICE A- Roteiro da entrevista 

 

Data da entrevista: _____/____/____ 
Local da entrevista:_____________________ 

 Pseudônimo: _________________________ 
Período de formação: ___________________ 
Titulação: _____________________________ 
Tempo de serviço em Atenção primária a saúde: _____________________________________ 
 

1. Defina sua compreensão sobre a SAE.   

2. Poderia descrever uma prática de enfermagem cotidianas em que você utiliza a SAE?  

3. Descreva suas experiências e expectativas relacionadas a implantação da SAE na APS. 

4. O que você apontaria como fatores capazes de facilitar a implantação da SAE? 

5. O que você apontaria como fatores capazes de dificultar a implantação da SAE? 

6. Você visualiza a SAE como metodologia promotora de autonomia profissional. Por 

que? 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

________________________________________________________________________  
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  
Nome:  ....................................................................................................................................................  
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )              Data Nascimento: ........../........../........  
Endereço:........................................................................................................................................  
Bairro:............................................................ 
Cidade:....................................................................................................  
Telefone: (.....)................................................ E-mail: ...................................................................  
Título do Protocolo de Pesquisa: A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SUA 

IMPLANTAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Pesquisadora responsável: Carla Tatiana Vieira dos Anjos – UNESA Universidade Estácio de Sá – Endereço: 
Rua Tenente Silveira, 514, apto 905 – Centro Florianópolis- SC - Telefone:. (48) 9996-5106  E-mail: 
carlatcorrea@yahoo.com.br 
Avaliação do risco da pesquisa:  
(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  
Objetivos e Justificativa: Tendo em vista o cenário de questões sobre a Sistematização da assistência de 

enfermagem, nosso projeto procurará, a partir da percepção dos(as) enfermeiros(as) de unidades de saúde da 

família, produzir respostas que possam sinalizar para uma melhor compreensão acerca das dificuldades e 

facilidades para implantação da SAE nos serviços de saúde, em especial no tocante à prestação de serviços no 

âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Portanto, visando descrever a percepção dos enfermeiros referente às dificuldades encontradas para implantação 

e implementação da SAE em Unidade de Saúde da Família (USF), formulamos a seguinte pergunta de pesquisa: 

Sob o ponto de vista dos sujeitos do trabalho, isto é, dos(as) enfermeiros(as), quais elementos podem ser 

identificados como as principais dificuldades e facilidades para a implantação da SAE no âmbito da ESF? 

Para responder a essa questão estabelecemos os seguintes objetivos: Analisar a percepção dos enfermeiros a 

respeito das dificuldades e facilidades por eles identificadas para a implantação da SAE em USF.  Discutir 

acerca das potencialidades e dificuldades de implantação da SAE. Descrever o grau de conhecimento dos 

enfermeiros sobre a SAE, bem como os seus discursos em torno das dificuldades e facilidades de sua 

implantação. 

Procedimentos: A presente pesquisa trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório. A pesquisa 

qualitativa é um método interpretativo e intuitivo que tem por objetivo compreender uma situação social ou 

fenômeno. Ocorre de forma investigativa, baseia-se em suposições e hipóteses e tem como foco a avaliação das 

experiências e percepções dos sujeitos de pesquisa (CRESWELL, 2010). O método descritivo exploratório 

permite ao pesquisador descrever características de um fenômeno e esclarecer seus conceitos (GIL, 2008). Será 

realizado através de entrevista semi-estruturada, aplicado individualmente, onde poderá se analisar a percepção 

que os enfermeiros de USF (unidades de saúde da família) têm em relação à implantação da SAE na saúde 

coletiva do município de São José. 

Riscos e inconveniências: Não há. 
Potenciais benefícios: O presente trabalho tem por benefício promover discussões entre os profissionais 

enfermeiros sobre a institucionalização da SAE. O projeto procurará, a partir da percepção dos(as) 

enfermeiros(as) de unidades de saúde da família, produzir respostas que possam sinalizar para uma melhor 

mailto:carlatcorrea@yahoo.com.br
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compreensão acerca das dificuldades e facilidades para implantação da SAE nos serviços de saúde, em especial 

no tocante à prestação de serviços no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Informações Adicionais:  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 
cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (210 3231-6139. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do 
participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 
participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, 
em qualquer fase da pesquisa.  
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo: “A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SUA 

IMPLANTAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do 

mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  

 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o 
responsável pela pesquisa. 
  
São José, __________ / ____________________ / ______________________  
 
 
 
____________________________________               ____________________________________  
Assinatura do Participante da Pesquisa                             Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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ANEXO A – Resolução 358/2009 

 
Assunto: Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE 

Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo 
de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem, e dá outras providências. 
  
O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, 
aprovado pela Resolução COFEN nº 242, de 31 de agosto de 2000; 
  
Considerando o art. 5º, inciso XIII, e o art. 196 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988; 
  
Considerando a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o Decreto nº 94.406, de 08 de junho 
de 1987, que a regulamenta; 
  
Considerando os princípios fundamentais e as normas do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 311, de 08 de fevereiro de 2007; 
  
Considerando a evolução dos conceitos de Consulta de Enfermagem e de Sistematização da 
Assistência de Enfermagem; 
  
Considerando que a Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho 
profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização 
do processo de Enfermagem; 
  
Considerando que o processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o 
cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional; 
  
Considerando que a operacionalização e documentação do Processo de Enfermagem 
evidencia a contribuição da Enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a 
visibilidade e o reconhecimento profissional; 
  
Considerando resultados de trabalho conjunto havido entre representantes do COFEN e da 
Subcomissão da Sistematização da Prática de Enfermagem e Diretoria da Associação 
Brasileira de Enfermagem, Gestão 2007-2010; e Considerando tudo o mais que consta nos 
autos do Processo nº 134/2009; resolve: 
  
Art. 1º 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. 
  
§ 1º os ambientes de que trata o caput deste artigo referem-se a instituições prestadoras de 
serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, 
domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros. 
  
§ 2º quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, 
domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de 
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Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de 
Enfermagem. 
  
Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes: 
  
I - Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) - processo deliberado, 
sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por 
finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre 
suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 
  
II - Diagnóstico de Enfermagem - processo de interpretação e agrupamento dos dados 
coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos 
diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que 
constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar 
os resultados esperados. 
  
III - Planejamento de Enfermagem - determinação dos resultados que se espera alcançar; e das 
ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, 
identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 
  
IV - Implementação - realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 
Planejamento de Enfermagem. 
  
V - Avaliação de Enfermagem - processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 
mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem 
alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações 
nas etapas do Processo de Enfermagem. 
  
Art. 3º O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a 
coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das 
ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de 
enfermagem alcançados. 
  
Art. 4º Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do 
Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe a liderança na 
execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de 
enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das 
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde 
e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem 
realizadas, face a essas respostas. 
  
Art. 5º O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o 
disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 
1987, que a regulamenta, participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que 
lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro. 
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Art. 6º A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, 
envolvendo: 
  
a) um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um 
dado momento do processo saúde e doença; 
  
b) os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do processo saúde e doença; 
  
c) as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem 
identificados; 
  
d) os resultados alcançados como conseqüência das ações ou intervenções de enfermagem 
realizadas. 
  
Art. 7º Compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições, entre as quais, firmar convênios 
ou estabelecer parcerias, para o cumprimento desta Resolução. 
  
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
contrárias, em especial, a Resolução COFEN nº 272/2002. 
  

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 
Presidente do Conselho - COREN-RO nº 63.592 

  
GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE 

Primeiro-Secretário - COREN-SC nº 25.336 
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ANEXO B - Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. 

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá providências.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA.  
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
 
Art. 1º - É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional, observadas as 
disposições desta Lei.  
 
Art. 2º - A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas 
legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na 
área onde ocorre o exercício.  
 
Parágrafo único - A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de 
Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus 
de habilitação.  
 
Art. 3º - O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem 
planejamento e programação de Enfermagem.  
 
Art. 4 º - A programação de Enfermagem inclui a prescrição da assistência de Enfermagem.  
 
Art. 5º - (VETADO).  
 
Art. 6º - (VETADO).  
 
§ 1º - (VETADO).  
 
§ 2º - (VETADO).  
 
Art. 6º - São enfermeiros:  
 
• o titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei;  
 
• o titular do diploma ou certificado de Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica, conferido nos 
termos da lei;  
 
• o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou certificado de 
Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira 
segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado 
no Brasil como diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz.  
 
• aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem título de Enfermeiro 
conforme o disposto na alínea d do art. 3º do Decreto nº50.387, de 28 de março de 1961.  
 
Art. 7º - São Técnicos de Enfermagem:  
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• o titular do diploma ou de certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a 
legislação e registrado pelo órgão competente;  
 
• o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, 
registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
diploma de Técnico de Enfermagem.  
 
Art. 8º - São Auxiliares de Enfermagem:  
 
• o titular de certificado de Auxiliar de Enfermagem conferido por instituição de ensino, nos 
termos da Lei e registrado no órgão competente;  
 
• o titular de diploma a que se refere a Lei nº2.822, de 14 de junho de 1956;  
 
• o titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso III do art. 2º da Lei nº2.604, de 17 
de setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº4.024, de 20 de dezembro de 1961;  
 
• o titular de certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde, ou 
por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades da Federação, nos termos do 
Decreto-lei nº23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-lei nº8.778, de 22 de janeiro de 
1946, e da Lei nº3.640, de 10 de outubro de 1959;  
 
• o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto-lei nº299, de 
28 de fevereiro de 1967;  
 
• o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis 
do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
certificado de Auxiliar de Enfermagem;  
 
Art. 9º - São Parteiras:  
 
• a titular do certificado previsto no art. 1º do Decreto-lei nº8.778, de 22 de janeiro de 1946, 
observado o disposto na Lei nº3.640, de 10 de outubro de 1959;  
 
• a titular do diploma ou certificado de Parteira, ou equivalente, conferido por escola ou curso 
estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou 
revalidado no Brasil, até 2 (dois) anos após a publicação desta Lei, como certificado de 
Parteira.  
 
Art. 10 - (VETADO)  
 
Art. 11 - O enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe:  
 
I - privativamente:  
 
a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 
pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem;  
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b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;  
 
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência 
de Enfermagem;  
 
d) (VETADO)  
 
e) (VETADO)  
 
f) (VETADO)  
 
g) (VETADO)  
 
h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem;  
 
• consulta de Enfermagem;  
 
• prescrição da assistência da Enfermagem;  
 
k) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;  
 
l) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 
base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;  
 
II - como integrante da equipe de saúde:  
 
a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;  
 
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;  
 
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 
aprovada pela instituição de saúde;  
 
d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação;  
 
e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em 
geral;  
 
f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a 
assistência de Enfermagem;  
 
g) assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera;  
 
h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;  
 
i) execução do parto sem distócia;  
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j) educação visando à melhoria de saúde da população.  
 
Parágrafo único - Às profissionais referidas no inciso II do art. 6º desta Lei incumbe, ainda:  
 
a) assistência à parturiente e ao parto normal;  
 
b) identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico;  
c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária.  
 
Art. 12 - O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 
planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente:  
 
a) participar da programação da assistência de Enfermagem;  
 
b) executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado 
o disposto no parágrafo único do art. 11 desta Lei;  
 
c) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar;  
 
• participar da equipe de saúde.  
 
Art. 13 - O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, 
envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em 
nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente:  
 
a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;  
 
b) executar ações de tratamento simples;  
 
c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;  
 
d) participar da equipe de saúde.  
 
Art. 14 - (VETADO)  
 
Art. 15 - As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta Lei, quando exercidas em instituições 
de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas 
sob orientação e supervisão de Enfermeiro.  
 
Art. 16 - (VETADO)  
 
Art. 17 - (VETADO)  
 
Art. 18 - (VETADO)  
 
Parágrafo único - (VETADO)  
 
Art. 19 - (VETADO)  
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Art. 20 - Os órgãos de pessoal da administração pública direta e indireta, federal, estadual, 
municipal, do Distrito Federal e dos Territórios observarão, no provimento de cargos e 
funções e na contratação de pessoal de Enfermagem, de todos os graus, os preceitos desta Lei.  
 
Parágrafo único - Os órgãos a que se refere este artigo promoverão as medidas necessárias à 
harmonização das situações já existentes com as disposições desta Lei, respeitados os direitos 
adquiridos quanto a vencimentos e salários;  
 
Art. 21 - (VETADO)  
 
Art. 22 - (VETADO)  
 
Art. 23 - O pessoal que se encontra executando tarefas de Enfermagem, em virtude de 
carência de recursos humanos de nível médio nessa área, sem possuir formação específica 
regulada em lei, será autorizado, pelo Conselho Federal de Enfermagem, a exercer atividades 
elementares de Enfermagem, observado o disposto no art. 15 desta Lei.  
 
Parágrafo único - A autorização referida nesse artigo, que obedecerá aos critérios baixados 
pelo Conselho Federal de Enfermagem, somente poderá ser concedida durante o prazo de 
10(dez) anos, a contar da promulgação desta Lei.  
 
Art. 24 - (VETADO)  
 
Parágrafo único - (VETADO)  
 
Art. 25 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no Prazo de 120 (cento e vinte) dias a 
contar da data de sua publicação.  
 
Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 27 - Revogam-se (VETADO) as demais disposições em contrário.  
 
 
 
Brasília, em 25 de junho de 1986, 165º da Independência e 98º da República.  
 
 
JOSE SARNEY  

 
 


