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138 PROJETO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA NO 
BRASIL (CIPESC). Dias, Janaína Severo, Fengler, Karen Santos, Beatriz Regina Lara dos Santos, Witt, Regina 
Rogatto (Departamento de Assistência e Orientação Profissional, Escola de Enfermagem - UFRGS) 
O projeto de Classificação das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva no Brasil está sendo desenvolvido por 

iniciativa do Conselho Internacional de Enfermeiras (ICN) e da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) e objetiva: 
estabelecer mecanismos de cooperação; revisar as práticas de enfermagem e construir um sistema de informação da prática de 
enfermagem em saúde coletiva no país, permitindo assim, a sua classificação. No Brasil foram escolhidos dezesseis cenários, em 
cada um deles , enfermeiras sócias da ABEn e representantes de diversas instituições de saúde e de ensino, atuam como 
pesquisadoras. Para o estudo foram selecionados os distritos sanitários V e VI. Nestes distritos foram coletados dados primários 
através de questionários, grupos focais e entrevistas semi-estruturadas. Também foram coletados dados secundários utilizando 
documentos estatísticos e referências bibliográficas. Os dados secundários permitiram caracterizar o cenário Porto Alegre em seus 
aspectos gerais: econômicos, geográficos, sociais, sanitários e de força de trabalho em enfermagem. A força de trabalho em 
enfermagem no município é constituída de 3.356 enfermeiros, 2.673 técnicos, 28.251 auxiliares de enfermagem e 326 atendentes. 
Participaram da pesquisa na sua fase de coleta de dados primários, 93 profissionais de enfermagem, que caracterizam-se por  
serem na maioria do sexo feminino, casados e com idade entre 30 e 50 anos. Os dados permitiram que identificássemos as 
principais práticas desenvolvidas pelos enfermeiros, como: supervisão e controle de pessoal de enfermagem; controle de infecção 
do ambiente; planejamento, coordenação e supervisão dos serviços de enfermagem; organização dos fluxos de pacientes dentro da 
unidade e supervisão de limpeza. As atividades mais realizadas pelos auxiliares de enfermagem são: organização do fluxo de 
pacientes dentro da unidade; verificação de sinais vitais; organização de consultórios ou salas de atendimento; administração de 
medicamentos via oral; pré e pós consulta. A etapa atual consiste na análise e discussão dos dados obtidos com entrevistas e 
grupos focais para a identificação das práticas de enfermagem em saúde coletiva. Verificamos com este estudo, que a maioria dos 
profissionais enfermeiros estão em cargos de chefia, não realizando, muitas vezes, as funções assistenciais. 

 




