
Prefácio do Livro – SAE – Sistematização da 

Assistência de Enfermagem: implementação e 

avaliação  

 

Este livro analisa o processo de implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE - em 

um cenário hospitalar e especializado da Secretaria de 

Saúde do Distrito Federal – SES/DF.  

A experiência e o desafio na construção de 

metodologias assistenciais faz com que essa publicação 

seja contada, divulgada e repetida em outras instituições 

de saúde, para o fortalecimento da Enfermagem brasileira e 

da valorização do papel do enfermeiro.  

Da história da implementação da SAE, quatro períodos 

foram importantes para o sucesso desse processo no 

cenário hospitalar: o nascimento da SAE em busca da 

valorização da função assistencial do enfermeiro, a 

continuidade do processo da SAE e os avanços na 

infraestrutura, o reconhecimento da SAE como importante 

instrumento do cuidado e a implantação da etapa do 

Diagnóstico de Enfermagem e da Consulta de Enfermagem. 

Neste sentido, torna-se importante que o enfermeiro 

assuma de fato a assistência de enfermagem aos usuários 

dos serviços de saúde para que possa dar visibilidade a 

profissão, utilizando-se das metodologias assistenciais.  



Em relação à avaliação da SAE, constata-se que o 

Histórico, a Prescrição e a Evolução de Enfermagem são as 

etapas mais realizadas pelos enfermeiros nos serviços de 

saúde. Quanto à etapa de Diagnóstico de Enfermagem, 

observa-se que esta etapa ainda é pouco realizada pelo 

enfermeiro nas suas ações cotidianas.  Por outro lado, os 

auxiliares e técnicos de enfermagem ainda pouco valorizam 

as Anotações de Enfermagem e registros nos prontuários 

dos clientes. Com relação à Consulta de Enfermagem, 

identificam-se poucos prontuários com registro dessa 

etapa.  

Desta forma, ressalta-se a necessidade dos 

enfermeiros se apropriarem da linguagem e da prática de 

elaboração e aplicação dos Diagnósticos de Enfermagem 

nos ambiente de saúde pública e privada, como também, 

de um compromisso profissional da equipe de enfermagem 

na rigorosa documentação das ações de enfermagem no 

prontuário dos usuários.  

Na avaliação da SAE, as representações sociais dos 

enfermeiros quanto à essa metodologia evidenciaram dois 

eixos: Eixo 1 - Os modos de cuidar do cliente composto 

pelo registro do cuidado e pela prática do cuidado e Eixo 2 - 

As dificuldades para operacionalização da SAE relacionadas 

com as dificuldades intrainstitucionais e as limitações 

extrainstitucionais para a implementação da SAE.  

Assim, este livro representa a vivência diária dos 

enfermeiros que acreditam na SAE como um sistema de 



trabalho que organiza o trabalho dos profissionais de 

enfermagem e a assistência de enfermagem aos clientes.  

De certa forma, o processo de implementação da SAE 

em qualquer cenário de saúde exige uma gestão criativa e 

participativa dos profissionais para a manutenção de sua 

qualidade, assim como também da continuidade e 

motivação do grupo condutor.  

O livro também considera a avaliação da SAE como 

um processo de acertos e reflexões da equipe de 

enfermagem para a superação de suas dificuldades e 

enfrentamento de seus desafios em organizar a assistência 

de enfermagem de forma qualificada e humanizada.   

Boa leitura! 

Dr. Rinaldo Neves 


