Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no CTI
Adulto do HC/UFTM
Justificativa do Projeto:
O movimento de utilização das metodologias de assistência de enfermagem foi
iniciado pelos trabalhos de Wanda Aguiar Horta, nos anos de 1970, com a publicação
da Teoria das Necessidades Humanas Básicas. Horta trouxe para a realidade brasileira
uma proposta de atuação do enfermeiro a partir do conhecimento científico
desenvolvido por enfermeiras para embasar os processos de fazer enfermagem. Esse
fazer sistemático ocorre por meio da utilização da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE). Desde 1986 o planejamento da assistência de enfermagem é
preconizado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). De acordo com a Lei do
Exercício Profissional nº 7.498/86, art. 11, alínea c, “O enfermeiro exerce todas as
atividades de enfermagem, cabendo-lhe: 1) Privativamente: c) planejamento,
organização coordenação e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem”.
Reforçando a importância e necessidade de se planejar a assistência de enfermagem, a
Resolução COFEN nº 272/2002, art. 2º afirma que a implementação da Sistematização
da Assistência de Enfermagem – SAE - deve ocorrer em toda instituição da saúde,
pública e privada.
A proposta é que o enfermeiro use o método científico para compreender e
resolver problemas dos pacientes, de forma individualizada e contextualizada. Essa
atividade é predominantemente de cunho intelectual, o que exige o desenvolvimento
de habilidades cognitivas (inteligência, raciocínio lógico, pensamento crítico), técnicas,
interpessoais (comunicação, interação), éticas (crenças e julgamentos) e capacidade de
tomada de decisão. A SAE oferece a estrutura lógica para a atuação do enfermeiro que
parte do controle organizacional do trabalho, dos processos de tomada de decisão, das
competências necessárias para estes, com o objetivo de alcançar o cuidado de forma
individualizada, contextualizada, voltada para resultados possíveis e desejáveis.
Há aproximadamente 06 anos a Diretoria de Enfermagem do Hospital de
Clínicas, em parceria com o Curso de Graduação em enfermagem, iniciou um estudo
programado sobre SAE, através de grupo de estudo periódico composto por
enfermeiros e professores de enfermagem. Logo após houve a qualificação dos
enfermeiros, contemplando o conhecimento teórico e prático sobre exame físico e as
etapas da sistematização. Assim, foi possível a implantação da SAE a partir do ano de
2007 na
UTI-Adulto. Atualmente o projeto expandiu-se para a UTIneonatal/pediátrica e UTI Coronariana onde está em fase de implantação.
A atuação do enfermeiro regulamentada pela SAE é fundamental no
planejamento, implementação e avaliação do cuidado individualizado, seguro, de
qualidade e consequentemente mais humanizado. O enfermeiro passa a acompanhar a
assistência de forma sistematizada e registrada, avaliando diariamente se o cuidado
prestado a cada cliente está sendo adequado e corresponde às expectativas que
envolvem a melhoria do quadro clínico.
Objetivos alcançados:

Promoveu a capacitação e habilitação do enfermeiro para o
reconhecimento das necessidades humanas básicas de cada cliente internado;


A SAE possibilitou a realização do exame físico diário do cliente
internado pelo profissional enfermeiro;

Capacitação e atualização contínua dos enfermeiros;

Capacitação permanente da equipe de técnicos de enfermagem;

Melhoria na qualidade do cuidado prestado pela enfermagem, através
do planejamento e efetividade das ações de enfermagem;

Reduziu o índice de úlceras de pressão nos clientes internados;

Possibilitou a classificação de risco de cada paciente internado na UTI;

Coesão entre as ações dos enfermeiros e equipe de enfermagem;

Reconhecimento do enfermeiro como profissional fundamental para o
estabelecimento do cuidado ao cliente;

Reconhecimento multiprofissional sobre a importância do trabalho da
equipe de enfermagem.

Oportunidade para os alunos da graduação de enfermagem associar o
conhecimento teórico sobre SAE no campo prático.
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