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1.  RESUMO  Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que  buscou  investigar  os 

fatores que dificultam a implementação do Diagnóstico de Enfermagem (DEn) e que 

interferem nos cuidados e  assistência oferecida ao paciente. Os resultados 

evidenciam as dificuldades, as resistências às mudanças por parte dos profissionais 

e das instituições, o número insuficiente da equipe, as falhas educacionais e os 

diferentes níveis de entendimento e compreensão do processo de enfermagem. 

2.  INTRODUÇÃO  A concepção de que a enfermagem deve ser pautada em uma 

ampla estrutura teórica, aplicada à prática por meio de sistematização, vem sendo 

divulgada por educadores, enfermeiros e estudantes de  enfermagem, a fim de 

tornar operacionalizáveis a assistência prestada ao paciente (NANDA, 2010).  
      A prática assistencial demonstra que o enfermeiro tem encontrado dificuldades 

na aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), devido a 

fatores internos e externos à mesma (CIANCIARULLO et al, 2001).  Acadêmicos e 

profissionais reconhecem o valor da SAE, porém, devido à orientação insuficiente 

que receberam, encontram-se inseguros na sua aplicabilidade prática (ALVES, 

2007). 
Expostos os referenciais que sustentam o DEn, cabe colocá-lo em destaque, 

considerando as perspectivas de sua aplicabilidade, sustentados pelas melhores 

evidências científicas. Desta forma, a presente pesquisa visa investigar os fatores 

intervenientes do processo de implementação do diagnóstico de enfermagem, 

considerando os benefícios que este conhecimento poderá trazer no dia a dia do 

enfermeiro, da instituição, ao bem estar do paciente e da família.   

3.  OBJETIVO  Identificar na literatura científica os fatores intervenientes na 

implementação do diagnóstico de enfermagem na prática assistencial.  

4. METODOLOGIA  Neste estudo, utilizamos o método de pesquisa de revisão 

bibliográfica, com consultas em base de dados eletrônicas. A busca limitou-se a 

artigos científicos publicados de 2003 a 2013. Palavras chave investigadas foram: 

diagnóstico de enfermagem, avaliação em enfermagem, cuidados de enfermagem.                                                                                                                                        

5.  DESENVOLVIMENTO  O DEn é definido como um julgamento clínico sobre as 

respostas do indivíduo, família ou comunidade aos problemas de saúde reais ou 

potenciais ou aos processos vitais. Do ponto de vista organizacional, o DEn ajuda a 

melhorar o controle clínico e o controle de riscos, demonstrando com clareza, um 

compromisso de unir teoria, formação e prática clínica da enfermagem, em outras 

palavras, enfermagem baseada em evidências (NANDA, 2010). 
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Ele fornece a base para a seleção de intervenções para alcançar os 

resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. É considerado um nome dado 

pelo enfermeiro a uma decisão acerca de um fenômeno que é o foco da intervenção 

de enfermagem (BITTENCOURT; CROSSETTI, 2013). 

Dada a relevância do DEn na assistência de enfermagem,  por meio de 

pesquisa de revisão bibliográfica, identificadas as dificuldades referidas pelos 

profissionais de saúde e estudantes de enfermagem, foram selecionadas e 

agrupadas pelas categorias mais evidenciadas na prática diária.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES Os fatores intervenientes identificados são 

apresentados  e discutidos segundo as categorias: 6.1. Conhecimento clínico e 
teórico enquanto barreira na implementação: O DEn destaca-se como a fase da 

SAE que as enfermeiras referem ter maior dificuldade para operacionalizar, 

relacionado ao insuficiente embasamento teórico das ciências humanas e biológicas 

(TAKAHASHI et al, 2008). 6.2. Pensamento crítico como aptidão essencial no 
processo do DEn Consiste no saber questionar e responder às questões que 

requerem habilidades para analisar, sintetizar e avaliar informações, sendo 

entendido como uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida 

(POKORSKI et al, 2009). 6.3. Disponibilidade/ tempo Na operacionalização da 

SAE, destacam-se dificuldades relativas ao tempo consumido com a burocracia 

institucional (GONÇALVES et al, 2007). 6.4. Demanda/ Quadro de funcionários O 

recurso humano como um dos fatores mais relevantes na operacionalização da 

SAE, no que se refere à função de cada elemento da equipe, e deve ser 

considerado no dimensionamento e seleção de pessoal (ANDRADE; VIEIRA, 2005). 
6.5. Déficit de atualização e capacitação profissional Os membros da equipe 

devem ser capacitados para o DEn, com conhecimentos científicos e constante 

atualização, fazendo parte do programa de educação continuada  (HERMIDA,  

2004). 6.6. Conhecer a missão, filosofia e objetivos do Serviço de Enfermagem 
da Instituição Um dos aspectos prioritários a ser definido no processo de 

implantação da SAE, pois a partir da missão do Serviço consegue-se traçar sua 

filosofia, bem como os objetivos que se deseja alcançar (HERMIDA; ARAUJO, 

2006). 
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