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Introdução: Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) tem por
objetivo direcionar os métodos utilizados no processo do cuidar, além de ser instrumento
documental do exercício profissional, fazendo parte do Processo de Enfermagem (PE). Para
a  realização  adequada  da  SAE,  devem  ser  compreendidas  as  etapas  de  coleta  de
diagnósticos,  planejamento,  implementação  e  avaliação  de  enfermagem.  Objetivos:
Conhecer os desafios da Sistematização na Assistência em Enfermagem em um hospital de
referência  em  oncologia  no  Amazonas  bem como  o  impacto  da  mesma  nos  cuidados
prestados  ao  paciente  oncológico.  Metodologia:  Pesquisa  observacional  descritiva,  de
natureza  qualitativa,  com sete  enfermeiros  atuantes  em um hospital  de  referência  em
oncologia na cidade de Manaus (AM). Os dados foram coletados através de um roteiro de
entrevista elaborado pela equipe de pesquisa, constituído por perguntas abertas acerca da
temática.  As  respostas  foram  gravadas,  posteriormente  transcritas  em  sua  totalidade,
analisadas e distribuídas nas categorias:  “Conhecimento dos enfermeiros a respeito da
SAE”; “Apoio da Instituição no desenvolvimento da SAE” e “A percepção do enfermeiro
frente  à  SAE”.  A  pesquisa  foi  aprovada  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  (CAAE:
57248716.1.0000.0004).  Resultados:  Na  primeira  categoria,  observou-se  que  todos  os
entrevistados possuem conhecimento da existência do PE, porém notou-se desconhecimento
de 5 dos 7 entrevistados sobre as etapas que o compõe, bem como da resolução do Conselho
Federal  de  Enfermagem que  dispõe  sobre  a  SAE  e  o  PE.  No  que  concerne  o  apoio
institucional, relataram-se dificuldades na utilização do impresso fornecido, questionaram o
dimensionamento pessoal realizado para a atuação da equipe e a ausência de instrumentos
necessários à realização do PE. Quanto a percepção sobre a SAE, evidenciou-se que os
enfermeiros  entendem  a  importância  do  PE  tanto  para  os  pacientes  como  para  os
profissionais.  Entretanto,  a  lacuna  do  conhecimento  acerca  do  tema  pode  ser  fator
impeditivo  para  a  assistência  com  excelência  na  instituição.  Conclusão:  A  lacuna  no
conhecimento das fases que compõem a SAE pode ter um impacto negativo no momento de
execução do PE, pois o embasamento científico é fundamental para o desenvolvimento do
cuidado. O dimensionamento da equipe de enfermagem pode interferir na qualidade da
realização da SAE, e a aquisição de equipamentos necessários à realização do PE podem
auxiliar na realização do processo com maior qualidade.
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