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PRÁTICAS DE ENFERMAGEM DO CENÁRIO DE PORTO ALEGRE – CIPESC/RS: ANALISE 
QUALITATIVA (1997 – 1999). Karen Fengler, Beatriz Lara dos Santos, Regina Rigatto Witt, Helena Malerba, 
Maria Aparecida Girardi (Projeto de Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva) 
O projeto de Classificação das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva no Brasil (CIPESC) visa conhecer as 

práticas de enfermagem voltadas para a atenção primária possibilitando sua classificação. Este projeto foi organizado pelo 
Conselho Internacional de enfermeiras (ICN) e no Brasil, foi assumido pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). O 
projeto prevê o estabelecimento de mecanismos de cooperação, a revisitação das práticas de enfermagem no país e a classificação 
dessas práticas. No Brasil, foram escolhidos dezesseis cenários em quatro sub-regiões. No RS, a cidade de Porto Alegre foi 
escolhida como cenário e nesta, os distritos sanitários 5 e 6. Os pesquisadores são Enfermeiros sócios da ABEn, capacitados para 
o desenvolvimento da pesquisa. Junto a estes, bolsistas de iniciação científica desenvolvem suas atividades. Os dados já obtidos 
permitiram conhecer o perfil da força de trabalho, caracterizando os trabalhadores de enfermagem bem como suas atividades. 
Estes dados foram obtidos através da aplicação de dois formulários e após, digitados em planilha do Excel. Participaram da 
pesquisa 149 profissionais de enfermagem, 28 enfermeiros, 6 técnicos e 101 auxiliares de enfermagem. Os resultados já foram 
divulgados em outras oportunidades. No momento o grupo de pesquisadores está em fase de discussão destes achados. Para 
validar os resultados o grupo decidiu apresentá-los aos sujeitos da pesquisa, com intenção de torná-los participantes da análise dos 
resultados, proporcionando um momento de reflexão de suas próprias atividades. Este trabalho será realizado em três encontros, 
um de enfermeiros, e outros dois de auxiliares e técnicos de enfermagem dos distritos 5 e 6. Os resultados destes encontros serão 
apresentados durante a realização deste evento. 
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