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RESUMO
Objetivo: Identificar as abordagens realizadas sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem em publicações na 
revista de Enfermagem em Foco. 
Métodos: Trata-se de uma pesquisa documental, descritiva de natureza quanti-qualitativa, realizada na Revista oficial do 
Cofen. 
Resultados: Dos 754 artigos publicados desde 2010 pelo periódico em análise, 37 abordavam o tema em aspectos variados 
sendo os anos de maior produção 2017, 2019 e 2020. Somente um artigo foi produzido no México e os demais no Brasil. 
As regiões com maior produção foram: Sudeste, Nordeste e Sul. A maioria do delineamento das pesquisas foram estudos 
descritivos.  
Conclusão: As publicações apontam a relevância da Sistematização da Assistência de Enfermagem na qualificação, 
organização e eficácia do cuidado de enfermagem, entretanto ainda persistem barreiras a serem ultrapassadas, de 
modo que possa fortalecer o dimensionamento de pessoal de enfermagem, clareza conceitual e metodológica sobre 
Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem, e a qualificação de registros eletrônicos/
manuais nos prontuários dos pacientes.

ABSTRACT
Objective: To identify the approaches taken on the Systematization of Nursing Care in publications in the journal de 
Enfermagem em Foco. 
Methods: This is a documental research, descriptive of quanti-qualitative nature, carried out in the official magazine of 
Cofen. 
Results: Of the 754 articles published since 2010 by the journal under analysis, 37 addressed the topic in various aspects, 
with the years of greatest production being 2017, 2019 and 2020. Only one article was produced in Mexico and the others in 
Brazil. The regions with the highest production were: Southeast, Northeast and South. Most research design was descriptive 
studies. 
Conclusion: The publications point to the relevance of the Systematization of Nursing Care in the qualification, organization 
and effectiveness of nursing care, however there are still barriers to be overcome, so that it can strengthen the dimensioning 
of nursing staff, conceptual and methodological clarity on Systematization Nursing Care and Nursing Process, and the 
qualification of electronic/manual records in patients’ medical records.

RESUMEN
Objetivo: Identificar los enfoques adoptados sobre la Sistematización de la Atención de Enfermería en las publicaciones de 
la Revista Enfermagem em Foco. 
Métodos: Se trata de una investigación documental, descriptiva de carácter cuanti-cualitativo, realizada en la revista oficial 
de Cofen. 
Resultados: De los 754 artículos publicados desde 2010 por la revista bajo análisis, 37 abordaron el tema en diversos 
aspectos, siendo los años de mayor producción 2017, 2019 y 2020. Solo un artículo se produjo en México y los demás en 
Brasil. Las regiones con mayor producción fueron: Sureste, Noreste y Sur, la mayor parte del diseño de investigación fue 
de tipo descriptivo. 
Conclusión: Las publicaciones señalan la relevancia de la Sistematización del Cuidado de Enfermería en la calificación, 
organización y efectividad del cuidado de enfermería, sin embargo aún existen barreras por superar, para que se pueda 
fortalecer el dimensionamiento del personal de enfermería, claridad conceptual y metodológica sobre Sistematización del 
proceso de atención y enfermería de enfermería, y la calificación de registros electrónicos / manuales en la historia clínica 
de los pacientes.
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INTRODUÇÃO
Os enfermeiros brasileiros tem utilizado um método de 

trabalho denominado Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), permitindo organizar seu conheci-

mento e o cuidado ao paciente, objetivando - qualificar a 

assistência prestada ao paciente, família e comunidade.
(1-3) No Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) 

publicou a Resolução nº 358/2009 determinando a imple-

mentação da SAE e do Processo de Enfermagem (PE) em 

qualquer serviço de saúde, seja este público ou privado, em 

que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.(4)

No entanto, existe uma confusão entre alguns profis-

sionais de saúde e autores que utilizam a SAE e o PE como 

sinônimos.(5-7) Isto expressa uma dificuldade de entendi-

mento que a SAE é a organização do conjunto de recur-

sos materiais e humanos que engloba a padronização de 

normas, rotinas e procedimentos técnicos através de um 

método de trabalho, enquanto o PE é um instrumento me-

todológico para o cuidado do paciente, ou seja, a execução 

da SAE na prática.(2,7,8)

Considera-se importante para a prestação de uma assis-

tência de enfermagem segura a utilização da SAE, pois pos-

sibilita uma melhora efetiva da qualidade da assistência ga-

rantindo ao enfermeiro uma base técnica, científica e humana 

para execução do cuidado personalizado, individualizado, efi-

ciente e eficaz ao paciente.(2,7,9,10) Nesse sentido, a aplicação da 

SAE pelo enfermeiro caracteriza sua prática profissional, pro-

movendo o reconhecimento e valorização da enfermagem, 

além do progresso e autonomia da profissão.(7,9,10)

Apesar da SAE ser uma determinação legal nas insti-

tuições brasileiras com serviços de enfermagem, tanto 

públicas quanto privadas, ainda não se evidencia sua im-

plementação de forma satisfatória no Brasil.(1,3,9,11) Várias 

causas tem contribuído para que isso ocorra como: o défi-

cit organizacional; a sobrecarga de trabalho, com excesso 

de atividades burocráticas e administrativas; a desvaloriza-

ção cultural da SAE; a resistência em trabalhar com novas 

metodologias; e o pouco conhecimento e/ou falta de for-

mação e preparo na sua aplicação.(1,9,12)

Implementar a SAE requer que os profissionais com-

preendam a relevância das suas ações, decorrentes do 

cuidado de enfermagem, influenciando os resultados na 

saúde dos pacientes.(12) Portanto, torna-se necessário a 

conscientização dos enfermeiros e o maior engajamen-

to institucional para minimizar as barreiras a aplicação do 

SAE, potencializando o processo por meio de programas de 

capacitação e protocolos específicos.(2)

O Mestrado Profissional em Enfermagem mostra-

-se como uma estratégia relevante para contribuir com a 

implementação da SAE. Essa modalidade de Pós-Graduação 

Stricto Sensu profissional é direcionada a formação de en-

fermeiros que estejam atuando nos serviços, em diversas 

especialidades, mediante o estudo de temáticas que aten-

dam a demanda e tragam melhorias para a prática profis-

sional.(13) Nessa perspectiva, o Cofen firmou um acordo de 

cooperação com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) e lançou três editais com 

foco na temática da SAE, um em 2016, 2019 e outro em 2021, 

disponibilizando recursos aos Programas de Mestrados 

Profissionais que concorreram aos Editais e foram contem-

plados, para qualificar enfermeiros estimulando a desenvol-

verem produtos e pesquisas sobre essa temática.(13-15)

Os autores estando inseridos em um dos Programas 

que foi chancelado pelo último Edital Capes/Cofen dire-

cionaram seu olhar para investigar o seguinte problema de 

pesquisa: Que tipo de abordagem tem sido publicado na re-

vista Enfermagem em Foco sobre a SAE? Para responder a 

esse problema traçou-se como objetivo identificar as abor-

dagens realizadas sobre a SAE em publicações na revista 

de Enfermagem em Foco.

MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa documental, descritiva de na-

tureza quanti-qualitativa. O cenário da pesquisa foi o site 

eletrônico da revista Enfermagem em Foco, revista oficial 

do Cofen. Essa tem como missão contribuir para o forta-

lecimento e desenvolvimento da profissão com a finalida-

de de fomentar o debate e intercâmbio de ideias sobre a 

enfermagem como disciplina do conhecimento científico e 

profissão do cuidado humano.(16)

A população foi constituída pelos artigos publicados des-

de sua primeira publicação, do primeiro volume no ano de 

2010, até a publicação do último volume de 2020. Totalizando 

754 artigos em 11 volumes publicados nesse período.

Considerou-se como critérios de inclusão: artigos com 

abordagem do tema SAE com qualquer design metodológico; 

e ter no título ao menos uma das palavras-chaves “sistemati-

zação da assistência de enfermagem”; “processo de enferma-

gem”; e/ou “diagnósticos de enfermagem”. O critério de ex-

clusão foi a publicação ser editorial, resenha ou comentários.

Após a leitura dos títulos, considerando o critério de 

inclusão, dos 754 artigos a amostra selecionada foi cons-

tituída de 37 artigos. A busca de dados foi realizada no site 

eletrônico da revista no qual foram avaliados os 43 volumes 

publicados no período de 2010 a 2020. A coleta foi realizada 

no mês de abril de 2021.

Após a seleção dos artigos, atendendo aos critérios 

de inclusão e exclusão, ocorreu a leitura dos resumos e, 
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posteriormente, a leitura na íntegra do artigo para a extra-

ção das informações. Os dados extraídos dos artigos fo-

ram: ano de publicação, tipo de estudo, nível de evidência, 

local do estudo, principais resultados e conclusão.

Os dados foram digitados em planilhas do programa 

Microsoft Excel® e utilizada a análise estatística descritiva, 

por meio de frequência absoluta e relativa. Para a discus-

são, os artigos foram agrupados conforme as abordagens 

da temática e seus resultados comparados com a literatu-

ra consultada para permitir uma análise mais aprofundada 

sobre os enfoques pesquisados

A avaliação do nível de evidência (NE) foi realizada através 

do instrumento Rating System for the Hierarchy of Evidence 

for Intervention/Treatment Question.(17) Os níveis são: NE 1 

revisões sistemáticas ou metanálises de ensaios clínicos 

randomizados relevantes; NE 2 um ou mais ensaios clínicos 

randomizados; NE 3 ensaios clínicos controlados sem ran-

domização; NE 4 casos controle e estudos de coorte; NE 5 

revisões sistemáticas de estudos descritivos e estudos qua-

litativos; NE 6 evidência de um único estudo descritivo ou 

qualitativo; e NE 7 relatórios de opiniões de especialistas.

As informações obtidas neste estudo são de domínio 

público, estando disponíveis de forma gratuita no site ele-

trônico da revista. Desta forma, esse estudo não requer 

a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Entretanto, 

respeita-se os direitos autorais das publicações que foram 

utilizadas nesta pesquisa.

RESULTADOS
Dos 754 artigos publicados desde 2010 pelo periódico em 

análise, 37 (4,9%) desses abordavam algum aspecto da SAE. 

Do total da amostra, 21 (56,7%) artigos abordam o PE e 15 

(71,4%) enfocam o diagnóstico de enfermagem, conforme 

pode-se visualizar no fluxograma apresentado na figura 1..

Em relação ao perfil dos 37 artigos selecionados, identi-

ficou-se que os anos de maior produção sobre a SAE foram: 

2019(18-35); 2020(36-40); e 2017(41-45) (Figura 2).

Somente um artigo(46) foi produzido no México (2,7%) e 

os demais 36 (97,3%) publicações são estudos realizados 

no Brasil.(18-45,47-54) As três regiões brasileiras com maior vo-

lume de publicações foram: Sudeste,(18-19,22,26-28,32-33,37,39,44,47) 

Nordeste(34,36,38,40-41,43,48,50,52-54) e Sul.(20-21,24-25,30,35,45,49) Os estudos 

de revisão não descreveram o local onde foram realizados, 

por isso, foi considerado a região dos autores. Os 15 arti-

gos(18-20,22-23,28-29,32,34,38-39,43,44,51,53) que abordaram os diagnósticos 

de enfermagem, as especialidades com mais publicações 

foram a obstetrícia(18,28,34,39) e oncologia.(22,29,43) Identificou-se 

na área da oncologia o mesmo artigo publicado duas vezes, 

em anos diferentes (2019 e 2020), por isso, na contagem da 

Revista Enfermagem
 em Foco

Avaliados
(n = 754)

SAE
(n = 37)

Processo de Enfermagem
(n = 21)

Diagnósticos de 
Enfermagem

(n = 15)

Excluídos
(n =717)

Figura 1. Artigos selecionados com abordagem na SAE publicados 
na Revista Enfermagem em Foco

Figura 2. Distribuição do número de artigos por ano de publicação 
(n = 37) 
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amostra considerou-se somente o que foi publicado primei-

ro. A tabela 1 apresenta o detalhamento da caracterização da 

amostra, conforme ordem decrescente dos percentuais.

Em relação as especialidades de diagnósticos de en-

fermagem, a soma resulta em 106,67% porque um arti-

go(51) aborda três especialidades que são centro cirúrgico, 

obstetrícia e terapia intensiva e outro artigo(23) não aborda 

nenhuma especialidade específica. Procurou-se identificar 

se a pesquisa ocorreu em serviço público ou privado. O re-

sultado obtido foi de 16 artigos indicando o tipo de serviço: 

público foram 13 (35,1%) artigos, com 4 artigos sendo em 

universidades públicas; um privado(41) e um filantrópico,(53) 

sendo que a pesquisa do primeiro ocorreu em uma univer-

sidade particular; e um artigo(52) comparou o setor público 

com o privado. O quadro 1 apresenta a sinopse dos artigos 

selecionados numerados, com as variáveis: autores, ano, 

tipo de estudo, NE e Unidade Federativa do Brasil (UF)
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DISCUSSÃO
Os resultados em relação ao ano de publicação identifica-

ram que a maior produção de artigos relacionados a SAE 

foi a partir de 2017, destacando-se 2019 que corresponde 

a maior produção sobre a SAE neste periódico. Esse re-

sultado provavelmente seja resultante de pesquisas pro-

duzidas em decorrência do primeiro edital Capes/Cofen 

de 2016. Uma das justificativas para o lançamento des-

se primeiro edital, gerado do acordo Capes/Cofen, foi a 

demanda reprimida nas regiões Norte e Centro-Oeste.(13) 

Os resultados refletem essa justificativa com as referidas 

regiões sendo as regiões que tem o menor quantitativo de 

artigos publicados. 

Em relação ao perfil dos artigos analisados, eviden-

ciou-se uma heterogeneidade no enfoque dos artigos so-

bre o tema pesquisado, com abordagens sobre legislação, 

fases específicas do PE e/ou especialidades distintas no 

diagnóstico, entretanto, todos convergiram em aspectos 

da SAE. Os estudos são unanimes em afirmar que a SAE 

organiza a prestação do cuidado de maneira resolutiva e 

eficaz, em momento singular da vida, tornando o cuidado 

prestado em uma assistência integral, individualizada e 

padronizada.(20,25-26,30,39-41,45,47,49,51-52)

Apesar de qualificar a assistência de enfermagem, os 

artigos enfatizaram que ainda não ocorreu a implemen-

tação da SAE de forma satisfatória, portanto, o uso dessa 

apresenta-se descontinuada e restrita a apenas algumas 

etapas operacionais, favorecendo a fragmentação do cui-

dado.(30,36,45,49-50,53) Os enfermeiros encontram dificulda-

des não somente na implementação da SAE como em sua 

manutenção no cuidado diário, tanto na atenção primária 

quanto na terciária.(24-25,30,45,49-50,53)

Entre as dificuldades encontradas na prática profissio-

nal identificou-se que por vezes a assistência de enferma-

gem não é devidamente documentada, observando-se a 

falta de registro em alguns prontuários e, quando existem, 

por vezes são superficiais e incompletos.(45,50,52-53) Em rela-

ção especificadamente aos diagnósticos de enfermagem, 

são encontrados redigidos no prontuário de forma incorre-

ta ou não padronizada de acordo com a taxonomia.(53)

Essa dificuldade de documentar corretamente a assis-

tência de enfermagem pode ser explicada pela falta de co-

nhecimento sobre a SAE apesar de ser uma ferramenta im-

portante e regulamentada pelo Cofen. Estudos apontam o 

desconhecimento dos enfermeiros citando motivos como: 

ausência de um referencial teórico e metodológico; falta de 

informação da legislação; e visão errônea de conceituação 

SAE evidenciada pela disparidade de conceitos.(30,41,45,49,54) O 

exemplo dessa conceituação equivocada está na abordagem 

Tabela 1. Caracterização da amostra (n = 37)

Variáveis n(%)

Regiões do Brasil (n = 36)

    Sudeste 12(33,3)

   Nordeste 11(30,6)

   Sul 8(22,2)

   Norte 3(8,4)

   Centro-Oeste 2(5,5)

Tipo de estudo

   Descritivo 13(35,2)

   Transversal 6(16,2)

   Revisão 5(13,5)

   Reflexivo 4(10,8)

   Estudo Metodológico 3(8,1)

   Documental, Pesquisa de implementação, Pesquisa-Ação, 
Produção Tecnológica, Relato de Experiência, Relatório Técnico 1 (2,7) / Tipo

Especialidades dos diagnósticos de enfermagem

   Obstetrícia 5(33,3)

   Oncologia 3(20,0)

   Terapia Intensiva, Neurologia e    Psiquiatria 2 (13,3) / Área

   Centro Cirúrgico e Pediatria 1(6,6)

Nível de evidência

   N5 12(32,4)

   N6 21(40,6)

   N7 10(27,0)

Quadro 1. Quadro sinóptico dos estudos selecionados para a amostra

Autores Ano Tipo de Estudo NE UF/PAÍS

Barros e Lopes(47) 2010 Reflexivo N7 SP/BR

Medina Hernández et al.(46) 2011 Transversal N5 MÉXICO

Barbosa et al.(48) 2012 Descritivo N6 CE/BR

Nery et al.(50) 2013 Reflexivo N7 PI/BR

Galvão et al.(53) 2013 Descritivo N5 PB/BR

Botelho et al.(49) 2013 Descritivo N6 PR/BR

Neves et al.(51) 2014 Transversal N5 DF/BR

Silva et al.(52) 2016 Documental N6 AL/BR

Silva et al.(54) 2016 Descritivo N6 BA/BR

Pereira et al.(41) 2017 Descritivo N6 CE/BR

Barros et al.(42) 2017 Descritivo N6 AM/BR

Leite e Aguiar(43) 2017 Descritivo N5 MA/BR

Andrade et al.(44) 2017 Estudo Metodológico N7 MG/BR

Santos et al.(45) 2017 Revisão Narrativa N6 SC/BR

Crespo et al.(18) 2019 Descritivo N5 RJ/BR

Vieira et al.(19) 2019 Transversal N5 SP/BR

Teles et al.(28) 2019 Descritivo N5 MG/BR

Xavier et al.(29) 2019 Descritivo N5 PA/BR

Somariva et al.(30) 2019 Transversal N5 SC/BR

Menezes et al.(31) 2019 Produção Tecnológica N7 AM/BR

Moreira et al.(32) 2019 Transversal N5 MG/BR

Fonseca et al.(33) 2019 Revisão Integrativa N6 SP/BR

Rodrigues et al.(34) 2019 Descritivo N5 CE/BR

Fratin et al.(35) 2019 Relato de Experiência N7 PR/BR

Hanzen et al.(20) 2019 Pesquisa-ação N6 SC/BR

Jost et al.(21) 2019 Estudo Metodológico N7 RS/BR

Almeida et al.(22) 2019 Transversal N5 RJ/BR

Costa et al.(23) 2019 Revisão Integrativa N6 DF/BR

Linch et al.(24) 2019 Relatório Técnico N7 RS/BR

Stadler et al.(25) 2019 Pesquisa de Implementação N6 RS/BR

Tavares e Mesquita(26) 2019 Reflexivo N7 RJ/BR

Prearo e Fontes(27) 2019 Revisão Integrativa N6 SP/BR

Silva et al.(36) 2020 Descritivo N6 CE/BR

Santos e Valente(37) 2020 Descritivo N6 RJ/BR

Ramos et al.(38) 2020 Estudo Metodológico N7 BA/BR

Santos et al.(39) 2020 Revisão Narrativa N6 SP/BR

Sousa et al.(40) 2020 Reflexivo N7 BA/BR
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do PE como uma simplificação e/ou sinônimo da SAE, na 

verdade que apenas é uma parte ou fração da SAE.(30,41,54)

Há de considerar entre as dificuldades operacionais 

para a execução adequada da SAE está a insuficiência de 

recursos humanos. Nesse contexto, a deficiência de recur-

sos humanos está atrelada ao excesso de atribuições ao 

enfermeiro, falta de recurso materiais, aprisionamento do 

enfermeiro em questões burocráticas e, em muitos casos, 

o enfermeiro deixa de cumprir suas atribuições para apoiar 

outros profissionais.(26,45,54) A insuficiência de recursos hu-

manos resulta em falta de tempo para a realização dos re-

gistros de enfermagem,(26,45,49,54) induzindo os enfermeiros a 

acreditarem que a SAE não é prioridade.(49)

Os estudos descrevem os obstáculos encontrados na 

realidade da prática profissional da enfermagem, como: 

qualidade do registro da assistência de enfermagem; falta 

de conhecimento; e falta de recursos humanos. Entretanto, 

os estudos apresentam como solução para superar essas 

dificuldades o investimento em formação técnica e acadê-

mica, com o aperfeiçoamento do ensino e investimento na 

formação continuada.(30,41,45,54)

A tecnologia pode ser utilizada como uma ferramenta que 

auxilie o desenvolvimento da SAE e ajude a superar as difi-

culdades. A produção de tecnologias para implementação da 

SAE foi destaque em dois estudos(33-34) em que houve desen-

volvimento de um sítio web(35) e desenvolvimento de um sof-

tware(31) que contribuem para a assistência de enfermagem.

O estudo limita-se a indicar que as publicações descre-

veram fortemente as dificuldades encontradas para a im-

plementação e manutenção da SAE. Os resultados obtidos 

não demostram como deve ocorrer a implementação e a 

manutenção da SAE.

Pretende-se que este estudo contribua para a reflexão, 

o aprofundamento e embasamento científico de pesquisas 

que se desenvolvam no futuro relacionado SAE demos-

trando sua relevância.

CONCLUSÃO
O estudo identificou que as publicações relacionadas a SAE 

no periódico oficial do Cofen ocorreram em sua maioria 

após 2017, tendo como delineamento predominante, os es-

tudos descritivos. Além disso, foi possível identificar a pro-

dução científica nas regiões brasileiras com concentração 

das publicações: Sudeste, Nordeste e Sul. Esse achado re-

força a importância do Edital Capes/Cofen com incentivos 

a formação profissional no Mestrado Profissional nas regi-

ões com pouca produção no país. As publicações apontam 

a relevância da SAE na qualificação, organização e eficácia 

do cuidado de enfermagem, entretanto ainda persistem 

barreiras a serem ultrapassadas, de modo que possa forta-

lecer o dimensionamento de pessoal de enfermagem, cla-

reza conceitual e metodológica sobre SAE e PE, bem como 

a qualificação de registros eletrônicos e manuais nos pron-

tuários dos pacientes.

Agradecimentos 
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior e Conselho Federal de Enfermagem para o de-

senvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas com 

foco na SAE (Edital 28/2019).

Contribuições
Concepção e/ou desenho do estudo: Lourençone EMS, 

Caragnato RCA; Coleta, análise e interpretação dos dados: 

Lourençone EMS, Medeiros JGT; Redação e/ou revisão crí-

tica do manuscrito: Lourençone EMS, Paz AA, Caragnato 

RCA; Aprovação da versão final a ser publicada: Lourençone 

EMS, Paz AA, Medeiros JGT, Caragnato RCA.

Enferm Foco. 2022;13:e-202210 5

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html


SISTEMATIZAçãO DA ASSISTêNCIA DE ENFERMAGEM: PRODUçãO CIENTÍFICA DE UMA DÉCADA DA REVISTA ENFERMAGEM EM FOCO

Lourençone EM, Medeiros JG, Paz AA, Caregnato RC

9. Salvador PT, Rodrigues CC, Bezerril MS, Ferreira LL, Chiavone FB, 

Virgílio LA, et al. Percepções de profissionais de enfermagem acerca da 

integração do técnico de enfermagem na sistematização da assistência. 

Esc Anna Nery. 2017;21(2):e20170035.

10. Queiroz AG, Souza RZ, Sottocornola SF, Barbosa SJ, Pinheiro FA, 

Souza LP. Diagnósticos de enfermagem segundo a taxonomia da NANDA 

internacional para sistematização da assistência de enfermagem a 

COVID-19. J Health Biol Sci. 2020;8(1):1-6. 

11. Salvador PT, Rodrigues CC, Ferreira Júnior MA, Fernandes MI, Martins JC, 

Santos VE. Construção de hipermídia para apoio ao ensino da sistematização 

da assistência de enfermagem. Rev Gaúcha Enferm. 2019;40:e20180035. 

12. Azevedo OA, Guedes ES, Araújo SA, Maia MM, Cruz DA. Documentação 

do processo de enfermagem em instituições públicas de saúde. Rev Esc 

Enferm USP. 2019;53:e03471.

13. Silva MC, Frota MA, Moreira LC, Mendes IA, Lopes Neto D, Freire NP, et 

al. Mestrado profissional em enfermagem acordo de cooperação Capes/

Cofen: projeto inovador e transformador. Enferm Foco. 2019;10(7):6-11. 

14. Carvalho DB, Fonseca MS, Barreto CO. Parceria Capes/Cofen: apoio a 

programas de mestrado profissional. Enferm Foco. 2019;10(7):12-5. 

15. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior. Edital no. 8/2021. Programa de 

desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) - Capes/Cofen. Diário 

Oficial da União. 2021 Jun 16;Seç. 3:103. 

16. Enfermagem em Foco [Internet]. Brasília (DF): Conselho Federal de 

Enfermagem; 2010- [cited 2021 Apr 2]. Available from: http://revista.

cofen.gov.br/index.php/enfermagem

17. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing 

and healthcare: a guide to best practice. 4th ed. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins; 2018.  

18. Crespo NC, Santana RF, Alves VH, Pereira AV, Marchiori GR, Rodrigues 

DP. Diagnósticos de enfermagem de mulheres nutrizes atendidas no 

banco de leite humano. Enferm Foco. 2019;10(1):12-7. 

19. Vieira NF, Santos MR, Puggina AC. Prevalência do diagnóstico de 

enfermagem “comunicação verbal prejudicada” nas unidades de um 

hospital privado. Enferm Foco. 2019;10(3):46-51. 

20. Hanzen IP, Zanotelli SS, Zanatta EA. Diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem para a consulta de enfermagem à criança. 

Enferm Foco. 2019;10(7):16-21. 

21. Jost MT, Branco A, Viegas K, Caregnato RC. Sistematização da 

assistência de enfermagem perioperatória: avaliando os processos de 

trabalho no transoperatório. Enferm Foco. 2019;10(7):43-9. 

22. Almeida AR, Santana RF, Passarelles DM, Silva D. Ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem síndrome de terminalidade em pacientes 

oncológicos. Enferm Foco. 2019;10(7):63-9. 

23. Costa FR, Oliveira ML. Diagnósticos de enfermagem relacionados à 

lesão por pressão. Enferm Foco. 2019;10(7):83-9. 

24. Linch GF, Paz AA, Caregnato RC, Abreu AM, Souza EN. Ações coordenadas 

para implantação e consolidação da sistematização da assistência de 

enfermagem em um complexo hospitalar. Enferm Foco. 2019;10(7):87-93. 

25. Stadler GP, Lunardi VL, Leal SM, Mancia JR, Alves PR, Viegas K. 

Sistematização da assistência de enfermagem em unidade de terapia 

intensiva: implementação de protocolo de banho no leito para pacientes 

adultos críticos. Enferm Foco. 2019;10(7):109-14. 

26. Tavares CM, Mesquita LM. Sistematização da assistência de 

enfermagem e clínica ampliada: desafios para o ensino de saúde mental. 

Enferm Foco. 2019;10(7):121-6. 

27. Prearo M, Fontes CM. Sistematização da assistência de enfermagem 

na sala de recuperação pós-anestésica: revisão integrativa. Enferm Foco. 

2019;10(7):135-40. 

28. Teles PA, Costa EM, Panobianco MS, Gozzo TD, Paterra TD, Nunes 

LC. Diagnósticos de enfermagem mais prevalentes em gestantes de alto 

risco. Enferm Foco. 2019;10(3):119-25. 

29. Xavier EC, Correa Júnior AJ, Carvalho MM, Lima FR, Santana ME. 

Diagnósticos de enfermagem em cuidados paliativos oncológicos segundo 

diagrama de abordagem multidimensional. Enferm Foco. 2019;10(3):152-7. 

30. Somariva VC, Birolo IV, Tomasi CD, Soratto J. Percepções das equipes 

de enfermagem na atenção básica frente à sistematização da assistência 

de enfermagem. Enferm Foco. 2019;10(4):142-7. 

31. Menezes EG, Lopes Neto D. Software-protótipo para sistematização 

da assistência enfermagem em doenças tropicais e infectocontagiosas. 

Enferm Foco. 2019;10(5):65-72. 

32. Moreira DF, Santos IL, Azevedo BM, Araújo DD, Gusmão RO. 

Diagnósticos de enfermagem identificados em usuários de álcool e 

outras drogas. Enferm Foco. 2019;10(5):103-8. 

33. Fonseca IB, Fontes CM. Processo de enfermagem em instituição 

de longa permanência para idosos: revisão integrativa. Enferm Foco. 

2019;10(5):191-6. 

34. Rodrigues LN, Santos AS, Torquato RC, Lopes AP, Gomes PP, Chaves 

EM. Diagnósticos de enfermagem relacionados à amamentação em nutrizes 

acompanhadas na atenção primária à saúde. Enferm Foco. 2019;10(6):125-30. 

35. Fratin G, Peres AM, Figueiredo KC, Souza LC, Toniolo RM. 

Implementação do observatório de sistematização da assistência de 

enfermagem. Enferm Foco. 2019;10(6):193-8. 

36. Silva GS, Santos LS, Silva AC, Ramos IO, Bonfim IM, Studart RM. 

Sistematização da assistência de enfermagem no pós-operatório de 

transplante renal pediátrico. Enferm Foco. 2020;11(1):75-80. 

37. Santos FB, Valente GS. Sistematização da assistência de enfermagem 

e a segurança do paciente no ambiente domiciliar. Enferm Foco. 

2020;11(1):106-13. 

38. Ramos ND, Oliveira JD, Nascimento MN, Oliveira CJ, Nóbrega MM, 

Félix ND. Diagnósticos de enfermagem da CIPE® para vítimas de acidente 

vascular encefálico isquêmico. Enferm Foco. 2020;11(2):112-9. 

39. Santos CA, Almeida JC, Almeida LY, Oliveira JL, Toledo VP, Souza J. 

Diagnósticos de enfermagem em gestantes de alto risco: as necessidades 

psicossociais em foco. Enferm Foco. 2020;11(4):31-8. 

40. Sousa AR, Santos GL, Silva RS, Carvalho ES. Reflexões sobre o 

processo de enfermagem no trabalho de enfermeiras frente à pandemia 

da COVID-19. Enferm Foco. 2020;11(1 Spe):62-7. 

41. Pereira GN, Abreu RN, Bonfim IM, Rodrigues AM, Monteiro LB, 

Sobrinho JM. Relação entre sistematização da assistência de enfermagem 

e segurança do paciente. Enferm Foco. 2017;8(2):21-5. 

42. Barros FR, Amâncio CV, Ferreira MD. Desenvolvimento de um website 

educacional para o ensino do processo de enfermagem em cardiologia. 

Enferm Foco. 2017;8(2):67-71. 

43. Leite MD, Aguiar LC. Diagnósticos de enfermagem em pacientes 

submetidos à colostomia. Enferm Foco. 2017;8(2):72-6.

Enferm Foco. 2022;13:e-2022106



SISTEMATIZAçãO DA ASSISTêNCIA DE ENFERMAGEM: PRODUçãO CIENTÍFICA DE UMA DÉCADA DA REVISTA ENFERMAGEM EM FOCO

Lourençone EM, Medeiros JG, Paz AA, Caregnato RC

44. Andrade LT, Garcia TR, Chianca TC. Diagnósticos e intervenções de 

Enfermagem para o componente sentidos da Teoria de Roy, aplicados a 

adultos em neurorreabilitação. Enferm Foco. 2017;8(3):45-50. 

45. Santos MG, Bitencourt JV, Silva TG, Frizon G, Quinto AS. Etapas do 

processo de enfermagem. Enferm Foco. 2017;8(4):49-53. 

46. Medina Hernández S, García Reza C, Gómez Martínez V, Celaya 

Guadarrama F. Cuidado de los pies en usuarios que viven con diabetes 

en el estado de México: bases para la sistematización de la asistencia de 

enfermería. Enferm Foco. 2011;2(1):23-7. 

47. Barros AL, Lopes JL. A legislação e a sistematização da assistência de 

enfermagem. Enferm Foco. 2010;1(2):63-5. 

48. Barbosa IM, Coelho CF, Aquino PS, Pinheiro AK. Prática do autocuidado 

em prostitutas: aplicação do processo de enfermagem segundo a teoria 

de Orem. Enferm Foco. 2012;3(1):36-41. 

49. Botelho J, Veloso GB, Favero L. Sistematização da assistência de 

enfermagem: o conhecimento da equipe de enfermagem de um centro 

cirúrgico. Enferm Foco. 2013;4(3-4):198-201. 

50. Nery IS, Santos AG, Sampaio MR. Dificuldades para a implantação 

sistematização da assistência de enfermagem em maternidades. Enferm 

Foco. 2013;4(1):11-4. 

51. Neves RS, Araújo PH, Lacerda TC. Diagnósticos de enfermagem 

prevalentes no bloco materno-infantil de um hospital público de Brasília. 

Enferm Foco. 2014;5(3-4):53-6. 

52. Silva TG, Santos RM, Crispim LM, Almeida LM. Conteúdo dos 

registros de enfermagem em hospitais: contribuições para o 

desenvolvimento do processo de enfermagem. Enferm Foco. 

2016;7(1):24-7. 

53. Galvão MC, Santos MA, Lopes MV, Perrelli JG, Mangueira SO. 

Diagnósticos de enfermagem de alcoolistas internados em uma unidade 

de saúde. Enferm Foco. 2013;4(3-4):157-60. 

54. Silva RS, Almeida AR, Oliveira FA, Oliveira AS, Sampaio MR, Paixão 

GP. A sistematização da assistência de enfermagem na perspectiva da 

equipe. Enferm Foco. 2016;7(2):32-6.  

Enferm Foco. 2022;13:e-202210 7


