CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE SISTEMATIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA.
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Eixo 1: Educação e Formação em Saúde

Objetivos: Analisar o conhecimento dos enfermeiros sobre a Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) enquanto instrumento de organização do trabalho e
qualificação da assistência de Enfermagem na Saúde da Família; identificar as
dificuldades encontradas para a efetivação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem na Saúde da Família. Metodologia: pesquisa de abordagem quantitativa,
do tipo descritiva, com delineamento transversal. Amostra não-probabilística de 16
enfermeiros sendo 7 de são Luís de Montes Belos (87,5% dos enfermeiros que atuam na
ESF em SLMB) e 9 em Itaberaí (100% dos enfermeiros que atuam nas ESFs) e que
responderam um questionário semi-estruturado com 10 perguntas sobre o conhecimento
acerca da SAE. Acertos e erros foram computados e análise descritiva foi realizada. A
Pesquisa foi aprovada pela Comissão de ética da Faculdade União de Goyazes com o
Parecer nº 063/2016-2. Resultado: No município de São Luís de Montes Belos 72%
não utiliza nenhuma das taxonomias (NANDA/CIPE), 14% utiliza a NANDA e 14%
utiliza a CIPE. No município e Itaberaí-GO 67% não utiliza nenhuma das taxonomias
supracitadas, 22% faz uso da NANDA e 11% não respondeu à pergunta. As
dificuldades encontradas foram: Desvalorização profissional (56%) Itaberaí e (43%)
SLMB e; Descontinuidade do trabalho (57%) SLMB e (44%) Itaberaí; Burocracia
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(57%) SLMB e (22%) Itaberaí; Falta de capacitação (90%) SLMB e (84%) Itaberaí;
Condição inadequada do serviço (44%) Itaberaí e (29%) SLMB; Complexidade na
formulação do diagnóstico (29%) SLMB e (22%) Itaberaí; Sobrecarga elevada (86%)
SLMB e (70%) Itaberaí; Quantidade de usuários os (90%) Itaberaí e (71%) SLMB.
Conclusão: verificou-se fragilidade no conhecimento dos enfermeiros sobre a SAE,
com destaque para o desconhecimento da implementação do Processo de Enfermagem
relacionado à taxonomia da NANDA e CIPE. As principais dificuldades encontradas
para implementação da SAE foram: sobrecarga na quantidade de usuários, falta de
capacitação, descontinuidade do trabalho, burocracia, desvalorização profissional,
condição inadequada de trabalho e complexidade na formulação do diagnóstico.
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