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RESUMO  

Objetivo: Identificar o uso e a efetividade da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) na Atenção Básica(AB). Método: Realizamos pesquisa 

bibliográfica a partir de artigos científicos. Resultados: Percebemos que a SAE 

requer mudanças gradativas na estrutura do serviço de enfermagem na AB, 

redefinir estratégias na formação acadêmica e discutir a filosofia profissional. 

Conclusão: O estudo nos fez refletir a importância da adoção da sistematização 

da Assistência (SAE) na Atenção Básica.   

Palavras chaves: Gestão, Enfermagem, Educação, Atenção Básica.  

 

ABSTRACT 

Objective: To identify the use and effectiveness of the Systematization of Nursing 

Assistance (SAE) in Primary Care (AB). Method: We perform bibliographic 

research from scientific articles. Results: We noticed that SAE requires gradual 

changes in the structure of the nursing service in AB, redefining strategies in 

academic formation and discussing professional philosophy. Conclusion: The 

study made us reflect the importance of the adoption of the Systematization of 

Assistance (SAE) in Primary Care. 

Keywords: Management, Nursing, Education, Basic Attention. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No cumprimento da lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 

7.498/86 no seu art. 11, o enfermeiro deve executar o planejamento, a 

organização, a coordenação e a avaliação dos serviços de assistência de 

Enfermagem (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2009).  

Segundo a Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem 

– COFEN (2009), entende-se como SAE, o processo de identificação de 

problemas, interpretação e organização de condutas na esfera do exercício 



profissional, estruturado em cinco etapas sequenciais e inter-relacionadas: 

levantamento de dados, diagnóstico, planejamento, prática e avaliação. 

Conforme Vasconcelos (2011) cabe a todos os envolvidos a conivência 

de responsabilidade, empatia, segurança e conforto emocional no trato com o 

paciente, diante da abordagem do conhecimento dos enfermeiros sobre 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

Considerando o tema importante para os estudos do processo de 

planejamento e implantação da SAE pela Atenção Básica percebemos a 

necessidade de identificar as vantagens e desafios desta metodologia de trabalho 

buscando respostas que facilitem o entendimento na gestão da SAE, realizamos 

uma pesquisa bibliográfica entendendo uma indicação através da análise de 

artigos científicos, publicados em periódicos nacionais e relacionados com a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar o uso e a efetividade da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) na Atenção Básica.  

 

MÉTODO  

 

Em referência aos procedimentos metodológicos, tem-se como 

delineamento de estudo a revisão bibliográfica ou de literatura que, de acordo 

com Polit, Beck, Hungler (2004) caracteriza-se como uma pesquisa de natureza 

quantitativa que será realizada num contexto de conhecimento prévio sobre o 

assunto ou o tema a ser investigado, servem como base ou fundamentação para 

um estudo maior de uma determinada área de conhecimento, podendo 

proporcionar aos leitores o conhecimento dos estudos antecedentes já realizados 

pelo tema, o que facilitará sua compreensão, e esclarecerá a importância para um 

novo estudo. 

Para a coleta de dados realizamos a seleção das publicações 2012 à 

2016 e a coleta dos dados foi realizada no período de janeiro a agosto de 2017, a  

partir da utilização dos termos: gestão, enfermagem, educação, atenção básica. A 

inclusão dos artigos selecionados obedecerão os seguintes critérios: artigo que 



abordem a Sistematização da Assistência de Enfermagem na Atenção Básica; 

artigos indexados nas bases de dados SCIELO, LILACS e BDENF; artigo 

publicado em português e espanhol; artigos com resumos e textos completos; 

artigos publicados entre 2012 e 2016; livros e teses e dissertações foram 

excluídos da amostra. A partir dos critérios de busca estabelecidos foi possível 

obter 50 referências assim distribuídas: 19 na base da SCIELO, 15 na base da 

LILACS, 16 na base da BDENF.  Desse total foram excluídos 15 que não 

obedeciam aos critérios de inclusão, o que resultou numa amostra composta por 

35 de referências. 

 Os artigos ainda encontram-se sendo analisados, elaboramos um roteiro 

em formato de quadro-resumo para cada um dos artigos, onde estamos 

identificando: título do artigo, e do periódico, autores, formação e instituição de 

atuação do principal autor, pais, idioma e ano da publicação, avaliação da 

aplicabilidade da SAE nos serviços de saúde características metodológicas do 

estudo tipo publicação, objetivos, caracterização da população amostra, análise 

estatística, conclusão.  

 

RESULTADOS 

 

Os artigos lidos até o presente momento permitiram identificar que a SAE 

é muito discutida e avaliada como modelo ou processo de qualidade, acreditação 

e reconhecimento profissional. Apesar da diversificação do tema, selecionamos os 

artigos que descrevem aspectos ligados à prática e aos recursos necessários à 

sua implementação, no que tange a padronização de instrumentos a serem 

aplicados por esta metodologia, mas ainda estamos realizando uma análise e 

parcialmente podemos dizer que a maior parte dos mesmos são escritos por 

professores universitários de instituições públicas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A realização do estudo propiciou refletir a importância da aplicação da 

sistematização da Assistência (SAE) na Atenção Básica, pois esta é uma 

necessidade para o processo de qualidade do serviço de enfermagem. Porém 

ainda não temos dados concretos em relação a nossa pesquisa pois até o 



momento só conseguimos realizar o levantamento dos artigos, totalizando 50 

referências: 19 na base da SCIELO, 15 na base da LILACS, 16 na base da 

BDENF, sendo que deste total   foram excluídos 15 que não obedeciam aos 

critérios de inclusão, o que resultou numa amostra composta por 35 de 

referências ainda sendo analisadas. 
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