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Seminário une forças para 
Sistematização da Assistência de 
Enfermagem

Unir conhecimento teórico à experiência prática visando a construção de um 
Sistema de Assistência de Enfermagem (SAE) coeso e eficaz nos cuida-
dos ao paciente. Com este objetivo, o COREN-SP reuniu docentes e um 

amplo público de enfermeiros no último dia 14 de agosto, na FMU (campus Liberda-
de), para trocar experiências e contribuir na reflexão sobre este aspecto essencial no 
aprimoramento dos processos de Enfermagem.
O presidente do COREN-SP e professor da Unicamp, Mauro Pires Dias da Silva, 
iniciou os trabalhos destacando o “boom” de enfermeiros que se formaram a partir 
da década de 1990 e como isso reforçou a necessidade de o profissional dominar e 
aprender a aplicar sua bagagem teórica no cotidiano.
“É justamente isso o que o COREN-SP pretende incentivar, por meio de ações que vão 
sistematizar, uniformizar e criar protocolos que, inclusive, ajudem a diminuir o equí-
voco, que quando ocorre é amplamente difundido na mídia”, pontuou Dias da Silva.
Em seguida, a professora livre docente da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo, Tamara Cianciarullo, traçou um breve histórico da evolução dos pro-
cessos de Enfermagem, abordando as inúmeras facetas do profissional na assistência 
cuidativa.  
Alertou, por exemplo, para as diversas armadilhas escondidas atrás de manuais de 
Enfermagem, que por muito tempo nortearam a atuação dos profissionais da área. 
“Hoje, isso não existe mais, pois demos um enorme salto qualitativo. Temos atu-
almente 37 modelos teóricos e precisamos usá-los nos contextos mais adequados 
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visando o cuidado do paciente, da família e da comunidade. Ou 
seja, a prática exige conhecimento teórico”, analisou. 
Na avaliação da especialista, a prática da Enfermagem baseada em 
evidências deve ser o caminho natural para a instrumentalização e 
avaliação do Sistema de Assistência de Enfermagem. 
Mas, para que isso possa ser colocado em prática, é preciso en-
frentar desafios relacionados a falta de tempo para contato com o 
paciente, ambiente sem privacidade, pouco conhecimento teórico, 
alta demanda e resistência dos próprios pacientes, que têm dificul-
dade na compreensão sobre suas necessidades de saúde.
“A atuação do enfermeiro dentro de uma equipe multifuncional é 
o grande diferencial no atendimento, desde que desenvolvamos a 
competência necessária”, sintetizou Tamara.
O encontro teve sequência com palestra do presidente do 
COREN-SP sobre os aspectos éticos relacionados ao processo 
de Enfermagem. Para isso, abordou os diversos conceitos 
relacionados a esse campo, bem como as punições inerentes caso 
se infrinja códigos de conduta pré-estabelecidos.
“A responsabilidade ética pode causar suspensões. Quando se sis-
tematiza, a falha diminui. Tem profissionais que não têm a mínima 
noção do porquê e onde errou e isso não pode acontecer. Há uma 
dicotomia entre sistematização e cuidado”, ponderou.
Pires observou também os vários universos que gravitam juntos 
na Enfermagem, cujos valores de moral e ética são comuns, mas 
atendem a concepções de vida muito díspares, o que muitas vezes 
converge para o conflito e a dificuldade de relação entre si. 
Segundo ele, apesar de o papel do enfermeiro ter se modificado no 
decorrer do tempo, é necessário que ele não fique preso às respon-
sabilidades burocráticas e conhecimentos teóricos. “Na década de 
1970 a atuação do enfermeiro era focada muito mais na técnica e 
capacidade de destreza na aplicação de conceitos técnicos. Hoje 
é muito mais ampla e exige dele atuação técnica e científica, mas 
as questões básicas da Enfermagem não podem ser deixadas para 
trás”, advertiu.
Além de Mauro, representando o COREN-SP, estiveram presentes 
membros das Câmaras Técnicas do conselho, proponentes do grupo 
e organizadores do evento, a conselheira Marcília Rosana Crivelli Bo-
nacordi Gonçalves, Paulo Cobellis Gomes e Consuelo Garcia Corrêa.

Participaram ainda como palestrantes as enfermeiras integrantes do 
Grupo de Trabalho sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem 
do COREN-SP, Magda Cristina Queiroz Dell’Acqua, Maria Helena 
Baena de Moraes Lopes, Rita de Cássia Gengo e Silva, Juliana de Lima 
Lopes e a fiscal do COREN-SP Cristiane Garcia Sanchez.
Ao término das apresentações, o público pôde esclarecer dúvidas e tra-
zer novas questões a serem discutidas pela categoria. Enfermeiro no 
pronto-socorro de Osasco e no Posto de Saúde da Família em Itape-
vi, José Ricardo Ferraz aprovou a iniciativa e promete levar os novos 
conhecimentos aos colegas de trabalho. “É fundamental entender essa 
nova dinâmica de SAE e aperfeiçoar o que já implantamos no dia a 
dia”, afirmou o profissional. 
A docente de Enfermagem da Universidade Paulista, Bárbara Barbosa, 
também compareceu ao evento em busca de passar essa experiência 
adiante, destacando aos futuros enfermeiros a importância desse ins-
trumento na assistência ao paciente. “Uma das disciplinas que leciono 
aborda a SAE e quero mostrar a meus alunos como o Coren tem valo-
rizado essa ferramenta, pois muitos deles demonstram resistência em 
aplicá-la”, comentou.
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