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Introdução: Este trabalho trata de uma compreensão sobre o ensino da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) na graduação do enfermeiro. A SAE é uma 

ferramenta que permite o direcionamento do enfermeiro com o propósito de  beneficiar 

o cuidado, organizar o contexto institucional de sua realização e documentar a prática 

profissional de enfermagem Objetivos: Analisar como é realizado o Ensino da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem na Formação do enfermeiro segundo a 

literatura científica. Métodos: Foi utilizada a metodologia de Revisão Integrativa da 

Literatura realizada por meio de buscas de artigos científicos nas bases de dados da 

SCIELO, LILACS, MEDLINE, BDENF publicados no período de 2014 a agosto de 

2019, nos idiomas: inglês, português e espanhol. Resultados e Discussão: Foram 

selecionados 16 (dezesseis) artigos que atenderam os critérios de inclusão. Os 

resultados revelaram a caracterização de três categorias de análise. A primeira categoria 

foi: Estratégias utilizadas para o ensino da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, as principais estratégias encontradas foram a metodologia da 

problematização, estudos de caso e a exposição dialogada. A segunda categoria que 

surgiu foi: Dificuldades no ensino da Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

essas dificuldades estão relacionadas a desarticulação entre teoria e prática, 

desconhecimento das teorias de enfermagem pelos professores e alunos e dificuldades 

em campos de estágio. A última categoria e a realização do ensino da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem na formação do enfermeiro que se dá através do processo 

de enfermagem, norteado pela teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta 

de Aguiar, com a utilização dos seguintes sistemas de classificação em enfermagem: 

NANDA que trata dos diagnósticos de enfermagem; NIC - trás as instervenções de 

enfermagem e NOC que aborda os resultados esperados após as intervenções de 

enfermagem. Conclusão: Concluiu-se que o ensino da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem embora apresente potencialidades para a formação do enfermeiro encontra 

vários obstáculos a serem transpostos para que a metodologia torne-se mais significativa 

e crie condições que permita esse ensino na graduação.  
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