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INTRODUÇÃO: A lei 272/2000 dispõe sobre a Sistematização da Assistência
de Enfermagem (SAE) como uma atividade exclusiva do enfermeiro,
ressaltando que as ações de enfermagem podem contribuir para promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e
comunidade. No contexto do cuidar, o ambiente de blocos cirúrgicos são foco
deste fazer. OBJETIVO: Investigar o conhecimento dos enfermeiros do Bloco
Cirúrgico sobre SAE; conhecer sua opinião acerca da implantação da SAE no
ambiente cirúrgico de uma instituição hospitalar no município de Sobral;
e identificar as dificuldades e os mecanismos de enfrentamento para eles
desenvolverem a sistematização. METODOLOGIA: Estudo exploratório com
abordagem qualitativa.A amostra contou com os oito enfermeiros que
trabalham no Setor do Bloco Cirúrgico. Os dados foram coletados mediante
aplicação de questionário, com dados organizados em categorias de análise. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (106658).
RESULTADOS: Os resultados mostram que a implantação da SAE melhora a
assistência ao cliente, tornando-a mais personalizada e humanizada,
proporcionando visualização da ciência que rege a enfermagem. Apesar das
dificuldades, os enfermeiros não deixam de desenvolver

a SAE,

pois

demonstram consciência acerca da importância na sua realização, tanto
para os profissionais, quanto para sua clientela. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O
estudo é valoroso, pois permite fornecimento de dados importantes para a
construção do conhecimento, bem como reflexão crítica sobre a sistematização
da assistência em enfermagem no Bloco Cirúrgico, onde se fazem necessários
cuidados individualizados e especializados, respeitando as limitações e
necessidades de da pessoa cuidadas.
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