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RESUMO 

A SAE é um sistema dinâmico de ações inter-relacionadas que focam na assistência 

ao ser humano, sendo reconhecida como instrumento teórico e técnico com base na 

organização. Serve como ponte entre teoria e prática, e, mesmo sendo de grande 

importância,  na  realidade  prática  o  registro  completo  frequentemente  não  é 

realizado. A falta de registros não é o único fator causador de erros: os registros  

incoerentes podem causar erros tão graves quanto a inexistência do registro, visto 

que uma informação entendida de modo incorreto pode ocasionar na realização de 

procedimentos incabíveis quanto ao estado do paciente. Além disso, registros mal 

escritos frequentemente são causas de diminuição na produtividade, atrasando a 

assistência. Desse modo, o objetivo deste projeto é realizar a análise semântica das 

Evoluções de Enfermagem coletadas e identificar falhas comunicativas. Trata-se de 

um estudo interdisciplinar de metodologia descritiva transversal controlada, sob o 

enfoque  do  método  qualitativo  para  a  análise  semântica  dos  dados  colhidos.  A 

amostra é formada de evoluções de Enfermagem realizadas no período de outubro 

de 2014 a fevereiro 2015, de setores diversos de uma casa de saúde de médio 

porte, situada no Litoral Norte. Os resultados apontam para problemas de ordem 

comunicativa,  voltada para a questão da dupla interpretação,  que pode significar 

riscos de cunho jurídico e de saúde pública aos clientes, aos profissionais, assim 

como a toda a instituição. 

Palavras-chave: SAE, Linguística, Ambiguidade, Semântica e Riscos Iatrogênicos. 

INTRODUÇÂO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um instrumento 

teórico e técnico com base na organização e na sistemática racional de ações para 

alcançar  os  objetivos  da assistência,  servindo como ponte entre  teoria  e prática 

(Reppetto e Souza, 2005).

Requer conhecimento teórico,  experiência prática e habilidade intelectual. 

Demonstra  uma sequencia  de  ações  executadas  frente  ao  julgamento  sobre  as 



necessidades da pessoa,  família ou coletividade humana, em certo momento do 

processo saúde e doença (Garcia et al, 2004, apud Malucelli et al, 2010). 

Podemos  dividir  a  SAE  em  4  etapas  primordiais:  1ª  -  Histórico  de 

Enfermagem:  diz  respeito  à  coleta  de  dados  objetivos  e  subjetivos,  através  da 

anamnese e exame físico, sua organização e documentação metódica (Souza et al, 

2010);  2ª  -  Diagnóstico de enfermagem: consiste  em identificar  as necessidades 

básicas do ser humano que precisa de atendimento e em determinar o  grau de 

dependência  deste  atendimento  em  natureza  e  extensão  (Horta,  2011);  3ª  - 

Prescrição de enfermagem: é a etapa na qual o enfermeiro decide as medidas que 

irá implementar, de modo a prestar uma assistência individualizada e de qualidade 

(Cianciarullo et al, 2012); 4ª - Evolução de enfermagem: é a avaliação global e diária 

da  prescrição  de  enfermagem  adotada  acerca  das  mudanças  sucessivas  que 

ocorrem no ser humano, enquanto sob assistência profissional (op. cit.). 

Além destas etapas, o conceito de anotação de enfermagem é igualmente 

primordial para a compreensão da SAE. Estas anotações estão presentes em cada 

uma dessas 4 etapas, tendo como finalidade fornecer informações a respeito da 

assistência prestada, assegurando a comunicação entre os membros da equipe de 

saúde e garantindo informações contínuas através de uma visão global do paciente. 

Além disso, gera segurança para a equipe e para o paciente, tanto do ponto de vista 

legal  como  do  assistencial,  pois  o  que  está  registrado  é  o  que  foi  legalmente 

realizado, devendo ser seu conteúdo todos os cuidados de enfermagem prestados 

(op. cit.).

OBJETIVOS

Com  base  nas  assertivas  apresentadas,  o  objetivo  deste  estudo  foi 

identificar  dificuldades  de  comunicação,  presentes  nos  registros  da  SAE,  em 

especial  as evoluções de enfermagem, através da análise semântica do discurso 

escrito.



METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de caráter retrospectivo – comparativo, 

sob o enfoque do método qualitativo. Foi realizado na Casa de Saúde Stella Maris, 

do município de Caraguatatuba, com a aprovação do Comitê de Ética Universitário e 

da  casa  de  saúde.  No  decorrer  do  processo  de  pesquisa  houve  a  constante 

preocupação com as observâncias éticas preconizadas para a pesquisa envolvendo 

seres humanos, de acordo com o artigo III da Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde.

O material  para  análise  foi  composto  pelos  documentos  de  enfermagem 

contidos nos prontuários da Casa de Saúde.  Foram selecionados os prontuários 

mais atuais disponíveis.

Optou-se pelo paradigma analítico dentro de uma abordagem baseada na 

linguística textual voltada à ambiguidade para tratar de questões semânticas. O foco 

foi obter informações quanto a qualidade comunicativa dos documentos.  

DESENVOLVIMENTO 

Há 14 anos, editado pelo Institute of Medicine dos EUA, foi publicada a obra 

“To Err Is Human: Building a Safer Health System”, que tornou-se referência para os 

estudos  de  segurança  em  saúde.  Neste  estudo,  os  pesquisadores  alcançaram 

dados estatísticos que demonstram a grandeza do problema. Estima-se que cerca 

de 44.000 a 98.000 norte-americanos morram anualmente devido a erros cometidos 

durante o atendimento à saúde, compondo a oitava causa de mortalidade nesse 

país. De 3% a 38% dos pacientes internados são afetados por lesão iatrogênica ou 

doença. Ocorrem cerca 2 milhões de infecções hospitalares por ano, e, 10% a 35% 

dos pacientes sofrem eventos adversos com medicamentos.  Além disso,  o custo 

anual com complicações ocorridas durante o atendimento é de $13 a $29 bilhões de 

dólares ao ano (Konh, Corrigan e Donaldson, 2000)

Parte dos erros assistenciais nem sempre são relatados pelos profissionais. 

Isso ocorre devido a uma cultura geral entre as instituições de atribuir a culpa aos 



profissionais de saúde e também pelo receio de medidas administrativas, punições 

verbais,  escritas,  demissões,  processos  civis,  legais  e  éticos  que  podem  ser 

aplicados ao profissional envolvido, sendo que estes erros nem sempre ocorrem por 

falha humana, podendo ocorrer também por falhas no sistema (Bohomol e Ramos et 

AL, 2007, apud Franco et al, 2010).

Como meio de comunicação, a documentação de enfermagem está sujeita a 

falhas de escrita que com frequência se relacionam a eventos indesejáveis.  Isso 

ocorre pelo fato da utilidade das informações registradas ser ampla e ir além das 

atividades  assistenciais,  sendo  usadas  na  realização  de  pesquisas,  auditorias, 

processos jurídicos e planejamento.

Acima disso, conforme artigo 68 da resolução 311 do COFEN, o registro do 

processo de cuidar é de responsabilidade legal do enfermeiro. É fundamental manter 

a  qualidade  dos  registros  para  que  a  assistência  prestada  seja  reconhecida. 

Entretanto, pesquisas tem demonstrado que qualidade dos prontuários é baixa.

Há  três  anos  atrás,  auditores  avaliaram e  classificaram a  qualidade  dos 

registros de enfermagem de 424 prontuários de um hospital universitário brasileiro,  

definindo 113 (26,7%) prontuários como ruins e apenas 37 (8,7%) como bons (Setz e 

Innocenzo, 2009, apud Nagliateet al, 2013). Em outro estudo nacional, onde foram 

analisados prontuários de pacientes pediátricos, constatou-se que, das 8152 doses 

de  medicações/soluções  prescritas,  foram  identificados  1717  (21,1%)  erros  de 

registro (Melo e Pedreira, 2005).

Um  registro  vago  ou  ambíguo  pode  ser  erroneamente  compreendido  e 

acabar  forçando  o  profissional  a  realizar  cuidados  não  condizentes  com  as 

necessidades terapêuticas do paciente. Uma opção para diminuir a possibilidade de 

erro  e  otimizar  o  tempo  e  aprimorar  o  processo  pode  estar  na  implantação  de 

sistema de informação  eletrônico  que estruture  o  registro.  Afinal,  a  enfermagem 

produz, diariamente, muitas informações. Estima-se que ela seja responsável por 

mais  de  50%  das  informações  contidas  no  prontuário  do  paciente.  Entretanto,  

organizar essa massa de informação, que cresce em progressão geométrica nos 

protocolos e registros manuais, torna ineficiente o gerenciamento para uma tomada 

de decisão racional e objetiva por parte dos enfermeiros. Além disso, há o fato de 

que  as  anotações  são  inconsistentes,  ilegíveis  e  subjetivas,  não  havendo  uma 

definição metodológica estruturada (Santos, Paula e Lima, 2003).

Considerando-se este  cenário,  nossa proposta  é analisar  os registros da 



SAE  quanto  à  sua  qualidade  comunicativa,  tendo  como  critério  a  presença  de 

ambiguidade em sua semântica  enunciativa.  Dentro  da abordagem semântica,  a 

ambiguidade  é  entendida  como:  um enunciado  que  se  sucede  a  duas  ou  mais 

interpretações.  Dessa  forma,  entende-se  a  ambiguidade  como  uma 

“indeterminabilidade” enunciativa (Le Goffic, 1981, apud Cumpri, 2012).

Para nós o perigo se encontra quando a ambiguidade não é momentânea e 

não  garante  um  único  sentido,  pois  a  multiplicidade  semântica  induz  a 

compreensões  equivocadas,  podendo  acarretar  na  realização  de  procedimentos 

equivocados durante a assistência de saúde.  Para prosseguir  é preciso ter  uma 

visão geral dos pressupostos que norteiam a construção de significado em um texto. 

Um primeiro pressuposto da semântica é a “funcionalidade”, segundo o qual 

o significado das expressões do discurso é uma função dos significados de suas 

expressões componentes. Assim, o significado de uma sentença deve ser calculado 

com base nos significados das palavras que a compõem. Um segundo pressuposto 

importante é o  “estrutural”,  que assegura que as  estruturas  das expressões são 

interpretadas  como  estruturas  de  significados.  Isso  não  se  refere  a  regras 

específicas que explicitam como o significado de sentenças pode ser derivado de 

palavras e de grupos de palavras (Van Dijk, 2011).

Para  o  autor,  as  expressões  do  discurso  podem  ser  analisadas  como 

sequências de sentenças e as unidades de significado atribuídas a sentenças são 

proposições, que consistem de um predicado e de um número de argumentos, os 

quais  podem  ter  vários  papéis  (causais).  Logo,  um  aspecto  inicial  da  análise 

semântica  está  relacionado  às  sequências  de  proposições  subjacentes.  A 

interpretação real é um processo cognitivo de usuários da linguagem. O resultado 

deste processo é uma representação conceitual do discurso na memória. Se essa 

representação satisfaz um número de propriedades, isso significa que um usuário da 

linguagem entendeu o discurso.

Um terceiro pressuposto é a “referenciação”, que constitui diversas formas 

de introdução no texto de entidades ou referentes para que sirvam de base para a 

introdução  de  novos  referentes.  A isso  denomina-se  progressão  referencial.  Os 

referentes não espelham diretamente o mundo, não são rótulos para designar as 

coisas  do  mundo,  mas  são  construídos  e  reconstruídos  no  interior  do  próprio 

discurso, de acordo com nossa percepção de mundo, nossas crenças, atitudes e 

propósitos comunicativos. Daí a proposta de substituir a noção de referência pela 



noção de referenciação (Blikstein, 1986 apud Koch e Elias, 2010).

Na  construção  de  referentes  textuais  são  envolvidas  as  seguintes 

estratégias  de  referenciação:  Introdução  (construção:  um  ‘objeto’  até  então  não 

mencionado é introduzido  no texto,  de  modo que a  expressão linguística  que o 

representa é posta em foco, ficando ‘objeto’ saliente no modelo textual. Retomada 

(manutenção): um “objeto” já presente no texto é reativado por meio de uma forma 

referencial, de modo que o objeto de discurso permaneça. Desfocalização: quando 

um novo objeto-de-discurso é introduzido, passando a ocupar a posição central. O 

objeto  retirado do destaque,  contudo,  permanece em estado de ativação parcial 

(stand by), ou seja, continua disponível para utilização imediata quando necessário 

(Koch e Elias, 2010).

Dentro dessa perspectiva, representam o mecanismo linguístico por meio do 

qual se aponta ou remete para elementos presentes no texto ou que são inferíveis a 

partir deste. No caso do uso de pronomes ou outras formas de valor pronominal a  

referenciação realizada por intermédio de formas pronominais foi sempre descrita 

como pronominalização (anáforica ou catáforica) de elementos co-textuais. Quando, 

porém, se trata de texto falado, bem como em textos escritos menos formais, ela 

possui características próprias: ocorre, com frequência, sem um referente co-textual 

explícito (op. cit.).

Nos trabalhos anteriores de Koch (1984-1997) ela afirma que as expressões 

nominais definidas com o artigo definido ou pronome demonstrativo seguido de um 

nome  caracterizam-se  por  operar  uma  seleção  dentre  as  diversas  propriedades 

caracterizadoras  de  um  referente  –  reais  co(n)textualmente  determinadas  ou 

intencionalmente atribuídas pelo locutor -, daquelas que, em situação de interação, 

são relevantes para os propósitos do locutor (op. cit.).

Em relação aos Hiperônimos e hipônimos, estes são termos de um mesmo 

campo de sentido, em que um deles designa o gênero e o outro, a espécie. Não se 

trata, porém, de relações absolutas: um termo pode ser hipônimo de um termo mais 

genérico e hiperônimo em relação a outro mais específico. No caso de algumas 

paráfrases realizadas por expressões nominais, estas podem ter por função elaborar 

definições. As retomadas aqui discutidas, chamadas de “definicionais” e “didáticas”, 

permitem que o leitor aprenda um léxico novo (Koch e Elias, 2010).



RESULTADOS

Foram obtidas 38 Evoluções de Enfermagem de setores diversos na casa de 

saúde Stella Maris, das quais 17 são digitais e 21 manuscritas. 

Através da análise semântica destes documentos identificamos, tanto nas 

evoluções digitais quanto nas manuscritas, que os enfermeiros estudados possuem 

dificuldades em organizar o seu discurso, ou seja, em seguir um “roteiro discursivo”, 

muitas vezes não realizando uma referenciação efetiva entre as orações e criando 

duplo sentido e vagueza.

Outras dificuldades percebidas se relacionam às ferramentas utilizadas na 

escrita  destes  registros.  No  caso  das  evoluções  manuscritas,  foi  constante  a 

presença de trechos praticamente ilegíveis, ou por motivos de caligrafia ou do uso 

de canetas com pouca tinta. Em alguns casos também por conta do carimbo e da 

assinatura sobreporem ao texto. Igualmente, nas evoluções digitais também foram 

encontradas  complicações.  Desta  vez,  dificuldades  na  digitação,  como  o  uso 

desnecessário  de  letras  maiúsculas,  pontuação  e  grafia  de  palavras  incorretas. 

Contudo, observou-se que as falhas das evoluções digitais são de menor gravidade 

que as manuscritas, pois não existiu ilegibilidade.

Quanto  as  falhas  de  origem  semântica,  relacionadas  ao  uso  de 

referenciação,  a  organização  de  ideias  e  outras  habilidades  de  escrita  e 

comunicação, deve-se refletir sobre como estes profissionais foram preparados para 

o registro dos cuidados e até que ponto este preparo foi eficaz.

Durante  a  análise  semântica  realizada,  obtivemos  indícios  de  que 

frequentemente  as  evoluções  de  enfermagem  têm  sido  redigidas  de  maneira 

automatizada, visando acabar rapidamente com esta demanda. Um exemplo dos 

indícios de que a evolução é feita de maneira automatizada foi encontrada em dua 

evoluções, que se referem ao mesmo paciente, sendo que as duas evoluções foram 

feitas por enfermeiras diferentes e seguiram o mesmo padrão de descrição. Até aí  

tudo certo, pois existe uma padronização a ser seguida, contudo ambas iniciaram 

com  o  mesmo  caso  de  ambiguidade  “Cliente  evolui  tratamento  clínico  de 

espancamento”. Esta falha pode não implicar em nada às enfermeiras, mas este é 

um método mecânico, embora cômodo, predispõe ao erro. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De fato,  como afirma Malucelli  et  al  (2010)  “A importância,  pertinência e 

necessidade de implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem nos 

diferentes ambientes da prática profissional é fato inquestionável.”

Para que os cuidados sejam realizados de maneira holística, não há como 

fugir  de  suas  etapas.  A fim de  que  haja  continuidade  eficiente  dos  cuidados,  o 

registro destas etapas é essencial, pois quando o enfermeiro responsável não puder 

comunicar  pessoalmente  o  trabalho  que  já  realizou,  são  os  seus  registros  que 

nortearão os próximos cuidados, indicando o que já foi feito, até onde se chegou e 

de  onde  continuar.  Quando  o  registro  é  ambíguo  ou  vago  ele  não  é  capaz  de 

determinar  o  que  realmente  foi  realizado.  Além  disso,  sendo  os  cuidados 

responsabilidade do enfermeiro, o não registro ou o registro que não descreve a 

realidade  (ambíguo  ou  vago)  destes  cuidados  desamparam  os  profissionais  na 

ocorrência de processos de cunho administrativo, ético e/ou judicial, pois não é fácil 

comprovar algo que não está registrado.

Questionamos o fato de os enfermeiros terem consciência de que o ato de 

registrar  deve ser  uma atividade reflexiva e não um ciclo  vicioso,  uma atividade 

mecânica. O registro reflete a qualidade da assistência, favorecendo a satisfação 

tanto dos profissionais quanto dos usuários. Seriam esclarecedoras pesquisas que 

descrevessem a opinião e o que sentem os enfermeiros em relação ao registro da 

SAE. 

Defende-se aqui  a necessidade de investimentos nos diversos ambientes 

em  que  a  pratica  de  enfermagem  ocorre,  através  de  atividades  de  educação 

permanente sobre a produção de discursos claros e a terminologia de enfermagem 

para aumentar a visibilidade da Enfermagem no âmbito da atenção à saúde.
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