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A enfermagem tem buscado a unificação da linguagem por meio de várias iniciativas 
para o desenvolvimento de classificações para a sua prática profissional. A 
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) representa o 
marco unificador de todos os sistemas de classificação de elementos da prática de 
enfermagem (diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem) disponíveis 
na área em âmbito profissional que surge em resposta às necessidades 
reconhecidas pela profissão. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi implementar as 
contribuições da Classificação Internacional para a Prática em Enfermagem no 
processo de trabalho do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família. Foi realizada 
uma pesquisa-ação com os enfermeiros de uma Estratégia Saúde da Família da 
zona leste do município de Natal/RN. Segundo Thiollent a pesquisa-ação agrega 
diversas técnicas de pesquisa social possibilitando a construção coletiva e ativa de 
todos os sujeitos envolvidos no problema ao oferecer um suporte maior na atividade 
diária do profissional. A princípio foi elaborado um diagnóstico situacional da 
realidade, que contribuiu para implementação das ações, nesta etapa foi 
evidenciado a falta de conhecimento das enfermeiras acerca da CIPE® e das 

contribuições que esta traz para a práxis profissional. Deste modo, as ações 
planejadas e executadas foram: aproximação com a realidade e exposição da 
mesma; rodas de conversas sobre a aplicabilidade e funcionalidade da consulta de 
enfermagem através de exposição-dialogada; rodas de conversa sobre a 
importância da utilização da CIPE® durante a consulta de enfermagem por meio de 
dinâmica de grupo e exposição-dialogada. Assim sendo, pode-se inferir que a 
estratégia da pesquisa-ação para consolidação e aplicabilidade da CIPE® nos 
serviços de saúde constitui-se como um marco unificador da práxi em enfermagem, 
tornando a consulta de enfermagem o eixo central para consolidação de um fazer 
eficiente e eficaz, contribuindo assim para o crescimento da categoria profissional.  
 

 
Descritores: Atenção Primária em Saúde, Enfermagem, Consulta de Enfermagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A consulta de enfermagem respaldada pela Lei nº 7.498 de 25 de junho de 

1986, é considerada privativa do profissional enfermeiro. A referida lei veio para 

consolidar a consulta de enfermagem desenvolvida pelos enfermeiros, desde 1968, 

no Seminário Nacional sobre Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem, 

quando iniciou sua difusão no país. Inicialmente, era exercida de forma não oficial, 

direcionada às gestantes e crianças sadias, sendo, posteriormente, estendida aos 

portadores de tuberculose e outros programas da área da Saúde Coletiva (VANZIN; 

NERY, 2000).  

 O Comitê de Consulta de Enfermagem a define como sendo a atividade 

diretamente prestada ao paciente, por meio da qual são identificados problemas de 

saúde-doença, que subsidiam as ações de assistência de enfermagem, podendo 

contribuir para a promoção da saúde, prevenção de agravos, recuperação e 

reabilitação do paciente (VANZIN; NERY, 2000). 

A denominação "Consulta de Enfermagem" foi sendo construída, no Brasil, 

nos anos de 1960. Não obstante, ela já existia desde a década de 20, denominada 

de entrevista pós-clínica, por se tratar de um procedimento delegado pela equipe 

médica ao enfermeiro, a título de complementação da consulta médica (DUNCAN et 

al., 2006). 

A consulta de enfermagem é considerada a principal ação do enfermeiro, pois 

sistematiza e organiza o processo de trabalho do enfermeiro e coloca as 

necessidades do paciente como eixo central de seu cuidado, atingindo assim os 

objetivos da instituição e dos usuários, ao criar espaços para a atuação do 

enfermeiro, além de contribuir para a melhoria da saúde da população (ZAGONEL, 

2001).  

Esse profissional precisa reconhecer a consulta como possibilidade de 

diálogo comunicativo, estreitando os laços relacionais e interpessoais, para a 

ambiência terapêutica, validando assim o procedimento, não sendo apenas um 

procedimento técnico. Portanto, o usuário deve interagir com o enfermeiro 

compartilhando suas aflições e dúvidas de acordo com a sua concepção de mundo 

(LOWEN, 2015).  
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A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é um instrumento de 

trabalho que pode contribuir significativamente para a qualidade dos cuidados 

prestados, uma vez que possibilita o planejamento das ações de enfermagem 

direcionadas para as necessidades reais e potenciais que o indivíduo, família ou 

comunidade apresenta e que são definidos durante a consulta. Ela serve de elo para 

a comunicação entre os profissionais desde que esteja de acordo com a realidade e 

as necessidades de seus usuários, estabelecendo, assim, uma comunicação clara e 

objetiva entre os membros da equipe de saúde (KRAUZER; GELBCKE, 2011). 

Da mesma forma, a SAE torna-se um método de realização da consulta de 

enfermagem, está respaldada legalmente pela Resolução nº 272/2002 Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), revogada pela resolução 358/2009. Essa 

resolução dispõe sobre a SAE como atividade privativa do enfermeiro e como 

modelo assistencial a ser aplicado em todas as áreas de assistência à saúde pelo 

enfermeiro e interpreta-a como sinônimo do Processo de Enfermagem (COFEN, 

2002).  

Para que a consulta de enfermagem seja eficiente, as cinco etapas devem ser 

contempladas de forma inter-relacionada, momento em que os problemas e 

necessidades identificados permitem conclusões diagnósticas, o planejamento e a 

avaliação da enfermagem, além de possibilitar a continuidade do cuidado e o 

registro da Enfermagem. 

A consulta de enfermagem emerge como um método e estratégia do trabalho 

científico da enfermagem na consulta, embora essa sistematização seja parte da 

Enfermagem desde a década de 1950 quando foi idealizada nos Estados Unidos. 

Esta corresponde a um avanço da profissão no Brasil, por ser norteado por 

princípios científicos, com o intuito de proporcionar uma assistência individualizada, 

de qualidade, humanizada e que atenda às reais necessidades do paciente 

(VANZIN; NERY, 2000; GARCIA; EGRY, 2010).  

Esse processo oferece aos enfermeiros uma forma lógica, sistemática e 

racional de organizar as informações utilizadas na realização do cuidado. Em uma 

perspectiva mais humanística, a Consulta de Enfermagem é vista como uma ação 

direcionada a promover as interações entre o usuário, profissional e ambiente, 

estimular o bem-estar do usuário e viabilizar ações que o valorizem como ser em 

busca de sua autorealização (SOUZA; SANTOS; MONTEIRO, 2013).  
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Um instrumento para a interação, a aproximação e contato com o ser 

humano, oportunizando o desvelar, a compreensão, a descoberta, a escuta, a 

observação e a tomada de decisão do enfermeiro. Portanto, a sua prática é 

essencial em qualquer situação de enfermagem nos contextos de saúde tanto 

individual como coletiva.  

Retomando a perspectiva da consulta de enfermagem como parte 

fundamental para o processo de trabalho do enfermeiro, faz-se necessário entender 

que o trabalho em enfermagem é uma prática social, pois está inserido num contexto 

sócio-histórico estabelecendo relações sociais com outros trabalhos e com outras 

instancias que compõe a estrutura de uma sociedade, interferindo e sofrendo 

interferência da mesma (LOWEN, 2015; PAULINO; GUIMARÃES, 2013).  

Compreender a enfermagem enquanto prática social é entendê-la como uma 

profissão dinâmica, sujeita a transformações permanentes, incorporando reflexões, 

problemas e ações, pois seu princípio ético é o de manter a dignidade do corpo em 

todos os âmbitos da vida (ROCHA; ALMEIDA, 2000; ZOBOLI; SCHVEITZER, 2013). 

O trabalho da enfermagem em saúde coletiva deve ser construído na filosofia, 

ciência, tecnologia e na ética, pois os mesmos preocupam-se com a integralidade do 

homem para assim, promover a sua emancipação (ROCHA; ALMEIDA, 2000).  

Contudo, de acordo com Vanzin e Nery (2000), a consulta de enfermagem é 

mais valorizada em saúde coletiva em virtude desta estratégia enfatizar a proteção e 

promoção da saúde, conduzindo o indivíduo a responsabilizar-se por sua saúde e 

favorecendo ao mesmo uma condição de ser um agente multiplicador das ações na 

comunidade, consideradas como relevantes à prática em saúde. 

A consulta de enfermagem nesse contexto reforça as atribuições do 

enfermeiro segundo uma perspectiva holística e integrativa da clínica com o coletivo, 

além de possibilitar a sistematização e a humanização do cuidado prestado. 

No intuito de reorganizar a Atenção Básica, foi criado a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) que tem por objetivo a promoção da saúde e a territorialização na 

perspectiva da integralidade e continuidade das ações de saúde. (ROCHA; 

CARVALHO; CRUZ, 2012). 

Dessa forma, o trabalho das equipes de saúde da família visa realinhar as 

práticas e o papel dos profissionais dentro de uma área adscrita para que os 

indicadores de saúde e a satisfação dos usuários se tornem metas (ROCHA; 

CARVALHO; CRUZ, 2012; MAGALHÃES, 2011). 
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A ESF está pautada na integração entre comunidade e equipes de saúde da 

família, bem como na relação trabalhador-usuário, no trabalho da equipe 

multiprofissional e na participação social/controle social para que o trabalho 

executado no serviço se constitua num movimento em direção a um só fim e não na 

justaposição de trabalhos desconexos (BRASIL, 2010). 

A ESF necessita desenvolver um processo de trabalho em saúde que instale 

uma nova relação entre os profissionais de saúde e a comunidade. Este processo de 

trabalho deve se traduzir, especialmente, em termos de desenvolvimento de ações 

humanizadas, tecnicamente competentes, intersetorialmente articuladas, e 

socialmente apropriadas (MAGALHÃES, 2011).  

Nessa perspectiva, no Brasil, os Conselhos Federais e Regionais de 

Enfermagem tem alertado a categoria quanto à relevância da implementação do 

Processo de Enfermagem (PE) através da consulta de enfermagem, por meio da 

elaboração de resoluções que regulam a implementação do PE, e da abordagem 

teórica cada vez mais crescente deste tema nas escolas de enfermagem, em virtude 

da consolidação da ESF nos municípios brasileiros (RAMOS et al. 2012).  

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), o Processo de Enfermagem deve ocorrer 

em todos os ambientes do cuidado de enfermagem de modo deliberado e 

sistemático. Porém, quando esse processo é utilizado em ambulatórios de saúde, 

domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outras, denomina-se Consulta 

de Enfermagem (TANNURE; PINHEIRO, 2010).   

Cabe destacar, ainda, que esta é uma atividade privativa do enfermeiro e que 

proporciona autonomia profissional, em virtude dos saberes científicos e das 

técnicas necessárias à prática assistencial de enfermagem com excelência 

(TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

Segundo o COFEN, o desevolvimento do processo de enfermagem/consulta 

de enfermagem demonstram a contribuição da enfermagem na Atenção à Saúde da 

população. Nessa perspectiva, com a expansão da ESF no país, ocorreu o avanço 

da implantação da consulta de enfermagem em unidades de saúde, devido à 

contratação de maior número de enfermeiros que realizam essa atividade como 

estratégia de atendimento de caráter generalista, centrado nas linhas de cuidado e 

na assistência à família. 
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 A enfermagem tem buscado a unificação da linguagem por meio de várias 

iniciativas para o desenvolvimento de classificações para a sua prática profissional. 

A Classificação Internacional para a Prática em Enfermagem (CIPE®) representa o 

marco unificador de todos os sistemas de classificação de elementos da prática de 

enfermagem (diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem) disponíveis 

na área em âmbito profissional. 

A CIPE® surge em resposta às necessidades reconhecidas pela profissão, a 

partir da década de 1980, quando as associações membros da Comissão 

Internacional de Enfermeiros (CIE) suscitaram estudos para o desenvolvimento do 

projeto de um vocabulário de termos estruturados para descrever e organizar a 

prática de enfermagem em uma linguagem universal (CIE, 2008). 

Garcia e Egry (2010) afirmam que a CIPE® é uma ferramenta de informação 

para descrever o fazer, bem como prover dados que identifiquem a contribuição da 

profissão no cuidado da saúde e promovam mudanças nessa prática por meio da 

educação, administração e pesquisa. 

Dentre os propósitos iniciais, cabe ressaltar que a mesma fornece uma 

ferramenta para descrever e documentar a prática clínica de enfermagem, utilizar o 

instrumento como pilar para a tomada de decisão clínica e fornecer à enfermagem 

um vocabulário e um sistema de classificação que possa ser utilizado para dados de 

enfermagem nos sistemas de informação computadorizados (GARCIA; EGRY, 

2010). 

A CIPE® revela-se como uma ferramenta que produz informação por meio de 

uma linguagem unificada e universal para a tomada de decisão, bem como é um 

instrumento de promoção e organização do cuidado e de qualidade da assistência. 

Permitindo ao enfermeiro, através de uma terminologia combinatória, formular 

diagnósticos de Enfermagem, tracejar intervenções e identificar os resultados 

(PFEILSTICKER; CADÊ, 2008; SILVA; MALUCELLI; CUBAS, 2008).  

A experiência de Curitiba comprovou que é possível a utilização da linguagem 

de acordo com a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) 

na Atenção Primária à Saúde (APS) como um instrumento a fim de sistematizar a 

prática de enfermagem em saúde coletiva e, consequentemente, para aumentar a 

visibilidade e o reconhecimento profissional do enfermeiro e da profissão como 

ciência. 
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 Os benefícios do estudo estão: a abrangência da temática do mesmo, uma 

vez que propiciará a qualificação dos enfermeiros da APS, na perspectiva da 

consolidação da consulta de enfermagem, bem como na discussão teórico-prática 

para aplicação da mesma ao serviço de saúde; bem como a possibilidade de 

contribuir para a melhoria do acesso e atenção à saúde nos eixos dos ciclos vitais 

do ser humano, além de fornecer ao gestor municipal de saúde subsídios para o 

fortalecimento das políticas de atenção à saúde. 

Portanto, diante dos fatos supracitados a relevância do presente estudo, 

pauta-se no interesse pela Saúde Coletiva, em especial pela Estratégia Saúde da 

Família (ESF), que segundo as políticas públicas de saúde configura-se como a 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). E que se uma atenção primária 

não dá resposta suficiente às necessidades da população, a mesma acaba 

continuando a seguir apenas o modelo biologicista. 

Os motivos que envolvem a escolha do objeto de pesquisa advêm das 

experiências durante a formação acadêmica em enfermagem, quando constatou que 

há historicamente uma centralidade no modelo biologicista. Dessa forma, o 

profissional de enfermagem, muitas vezes, acaba não entendendo como ocorre seu 

processo de trabalho em saúde coletiva perdendo assim, sua autonomia, pois o 

profissional ao se inserir em uma determinada realidade, muitas vezes ele não sabe 

qual o seu objeto de trabalho, nem tampouco quais as suas atribuições enquanto 

profissional naquele campo de atuação, deixando os demais membros de sua 

equipe responsáveis por tarefas que muitas vezes são privativas do enfermeiro.  

Posteriormente, como docente de um curso de graduação em enfermagem, 

constatou-se que para não reproduzir o que vem sendo vivenciado na prática, se faz 

necessário investir em estratégias que valorizassem a APS e particularmente, com o 

diferencial de enfoque no processo de trabalho de enfermagem, buscando uma 

melhor qualificação dessa prática.  

Se faz mister destacar que durante vivências nas unidade que dispõem da 

ESF, os enfermeiros que prestam serviço nela, não executam o processo de 

enfermagem na sua prática clinica cotidiana. Quando indagados de forma informal 

sobre a recusa em realizar a consulta da enfermagem por meio do processo de 

enfermagem apresentaram como motivos: a sobrecarga de trabalho, as exigências 

de registro de informações por parte da instituição que recaem principalmente como 
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responsabilidade desse profissional, dificultando a oportunidade de inserção desse 

processo.  

Portanto, diante disso o estudo poderá oferecer vantagens ao trabalho do 

enfermeiro ao inserir o Processo de Enfermagem no cotidiano assistencial, 

principalmente no que tange a utilização e contribuição da CIPE® para a otimização 

dos próprios registros de informações que são exigidos pela instituição, tais como 

por exemplo, a implementação do e-SUS.  

Assim, considera-se que para a concretização da CIPE® nos serviços de 

saúde faz-se necessário a sensibilização e a problematização do docente 

universitário durante o processo formativo para que o discente apreenda a 

importância da consolidação dessa classificação em seu fazer cotidiano. E mais, que 

haja a operacionalização dos princípios normativos do SUS, mais especificamente a 

integralidade das ações em saúde, no intuito de minimizar os agravos à saúde. 

Além disso, faz-se necessário conhecer a dinâmica do processo de trabalho 

do enfermeiro e quais os fatores potencializam e dificultam o uso da CIPE® nos 

serviços de saúde, especialmente na Atenção Primária em Saúde, mais 

especificamente na ESF. 

Em virtude disso, este estudo emerge da necessidade evidenciada de uma 

enfermagem mais científica, preocupada em ofertar uma assistência e cuidado mais 

adequados aos usuários da APS, argumentado sobre a importência da incorporação 

do Processo de Enfermagem/consulta de enfermagem nos serviços de saúde 

brasileiro. 

Contudo, salienta-se que em virtude do estudo ser direcionado a ESF, um dos 

serviços ofertados pela APS, a nomenclatura que será utilizada será de consulta de 

enfermagem ao invés de processo de enfermagem. Tal escolha partiu do 

pressuposto de que quando essa atividade não é realizada em instituições 

hospitalares, deverá ser denominada de consulta de enfermagem. (COFEN, 2009). 

Portanto, o trabalho irá fazer referência a consulta de enfermagem e não ao PE. 

 Por entender a relevância da implementação da consulta de enfermagem, 

formulou-se a seguinte questão de pesquisa: quais as contribuições que a CIPE® 

traz para o processo de tabalho do enfermeiro e para a qualidade da assistência? 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 
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 Pela relevância do papel do enfermeiro na Saúde Coletiva, em 2009, o 

COFEN publica a Resolução nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 

ambientes, públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de 

enfermagem, e dá outras providências. 

A consulta de enfermagem que é organizada em cinco etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes: Coleta de dados de Enfermagem ou 

Histórico de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de 

Enfermagem; Implementação; e Avaliação de Enfermagem (COFEN, 2009).  

 Existe uma crescente preocupação com a qualidade da assistência prestada 

à população e com a busca de alternativas viáveis para as organizações das ações 

de enfermagem durante o ciclo vital. Nesse contexto, o uso da consulta de 

enfermagem revela-se como um instrumento eficaz, econômico e que permite 

eficiência no cuidado assistencial (CARRENO 2015). 

O papel da APS configura-se na porta de entrada do usuário aos serviços de 

saúde. Portanto, o trabalho desenvolvido abrange as múltiplas manifestações do 

corpo que expressa a nível individual as necessidades de uma população 

(PAULINO; GUIMARÃES, 2013). 

Durante uma consulta clínica o profissional da APS utiliza uma classificação 

universal para atribuir uma determinada enfermidade a partir da queixa do paciente 

(sinais e sintomas), essa é demandada pela Classificação Internacional da Atenção 

Primária (CIAP) que permite a tabulação do conjunto de problemas mencionados 

pelo usuário. Contudo, é válido salientar que o emprego desta parte da premissa do 

“motivo da consulta”, ou seja, anotar e ordenar uma queixa na condição de 

conhecimento que se tem durante a consulta (WONCA, 2010). 

 Ao considerar o papel coordenador que a APS tem na Rede de Atenção, a 

proposta de instituir estratégias de informatização e integração das informações que 

circundam a rede por meio da CIPE® atende a perspectiva histórica do SUS que é a 

integralidade do cuidado (DUARTE, 2012).  

E mais, o presente estudo poderá oferecer um aporte teórico-metodológico 

para os profissionais enfermeiros que fazem a ESF, ao consolidar em seu processo 

de trabalho, mais designadamente a consulta de enfermagem, a utilização da CIPE® 

como um instrumento norteador de seu fazer cotidiano. Desta forma, torna a 
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assistência à saúde mais humanizada e holística, e livre de danos recorrentes da 

não utilização de uma linguagem universal. 

Se faz mister destacar que os termos Atenção Primária em Saúde e Atenção 

Básica, serão utilizados neste trabalho indistintamente, por apresentarem no 

contexto citado semelhanças. 

 

1.2 PRESSUPOSTO 

  

A Atenção Primária em Saúde, reque um trabalho que seja desenvolvido de 

forma holística e que atenda aos princípios do SUS. Contudo, no caso da 

Enfermagem e o uso do processo de enfermagem, percebe-se uma possível 

dificuldade em desenvolver um trabalho que leve em consideração as prerrogativas 

estabelecidas pelos conselhos federais e regionais, responsáveis pela fiscalização e 

regulamentação do exercício profissional. Bem como, uma grande carga horária e 

demanda de trabalho que impossibilita muitas vezes a execução de um trabalho 

como disposto na resolução 358/2009. 

O enfermeiro que executa uma parcela de trabalho significativa nesses 

serviços necessita se apropriar e aprimorar no uso de tecnologias que contribuem de 

forma positiva para o processo de trabalho no âmbito individual e coletivo. Uma 

dessas tecnologias que tem-se disponível é a CIPE® que padronizou a linguagem 

dos enfermeiros durante a consulta de enfermagem, como objetivo de tornar a 

profissão mais autônoma prestando um atendimento mais eficiente e eficaz de 

acordo com as reais necessidades do individuo/coletivo. 

Por reconhecer as contradições existentes no trabalho do enfermeiro, mais 

especificamente em seu processo de enfermagem e por perfilhar a necessidade de 

um trabalho mais unificado e autônomo, é que o objeto desta pesquisa é intervir na 

USF para implantação da contribuição da CIPE® no cotidiano dos serviços de saúde 

da APS. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Implementar as contribuições da Classificação Internacional das Práticas em 

Enfermagem (CIPE®) no processo de trabalho do enfermeiro na ESF. 

 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Construir coletivamente estratégias de integração da CIPE® no 

cotidiano do processo de trabalho da enfermagem, em Unidades de Saúde da 

Família, por meio da utilização do protocolo assistencial. 

 Implementar as ações planejadas, avaliando as etapas, e 

possibilidades de consolidação dessa prática em Unidades de Saúde da Família. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Rocha e Almeida (2000) procuraram contextualizar as transformações que 

vem ocorrendo na sociedade e também na saúde, na medida em que, este setor 

necessita responder uma pluralidade de necessidades para proporcionar uma vida 

saudável quando se tem o processo saúde/doença como objeto de trabalho buscando 

os fundamentos epistemológicos que privilegiam a relação sujeito-sujeito. 

Refletindo esta ideia, afirma-se que somente a intervenção e a recuperação 

do corpo biológico não têm suprido as necessidades de saúde da população, pois a 

mesma, demanda por uma atenção que leve em conta a integralidade do ser humano, 

a qualidade de vida e a promoção da saúde (ROCHA; ALMEIDA, 2000). 

A concepção mais integral, que diz respeito à associação entre as condições 

sociais e a produção da saúde, ganhou nova força em meados da década de 1970, 

sobretudo na América Latina, palco do desenvolvimento de processos de exclusão 

social, desenvolve-se o embrião latente da denominada Medicina Social, devido à 

adoção de determinadas políticas de ordens econômica e social em que a população 

apresenta condições cada vez mais precárias de emprego e renda (FRACOLLI; 

BERTOLOZZI, 2001) 

Acrescentam ainda, Rocha e Almeida (2000), que a medicina social redefiniu 

o campo de saberes e práticas da Saúde Coletiva, provocando uma ruptura com os 

modelos cartesianos que reduziam as relações de causa e efeito ao plano biológico. 

Neste sentido, o objeto da prática médica no processo saúde/doença deixa de ser os 

corpos biológicos, passando a ser corpos sociais e suas relações com estruturas 

econômicas, política e ideológica da sociedade. 

Além disso, no século XIX a enfermagem institucionalizada sai do âmbito 

familiar, privado e doméstico e insere-se na esfera pública adquirindo o caráter de 

racionalidade e tecnologia (conhecimento científico) da esfera produtiva da sociedade. 

A partir daí, a prática da enfermagem varia de acordo com a cultura, 

incorporando, junto com a racionalidade científica, as questões éticas, de gênero e 

religiosas. Isto implica uma nova tecnologia em saúde, tendo como centralidade a 

humanização da produção dos serviços de saúde e da própria organização do 

cuidado (ROCHA; ALMEIDA, 2000). 

Esclarecendo estas definições Mendes Gonçalves (1994, apud ROCHA; 

ALMEIDA, 2000) coloca que a organização tecnológica do processo de trabalho 
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refere-se ao nexo entre os instrumentos e o conhecimento que orientaram a finalidade 

o processo e os objetos de trabalho.  

O trabalho da enfermagem em saúde coletiva deve ser construído na 

filosofia, ciência, tecnologia e na ética, pois os mesmos preocupam-se com a 

integralidade do homem para assim, promover a sua emancipação (ROCHA; 

ALMEIDA, 2000). 

O trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF) pretende, constituir-se 

em uma “estratégia estruturante” de um novo modelo assistencial em saúde, que 

requer uma forma mais flexível de planejamento, em virtude da imprevisibilidade da 

demanda, do momento de consumo e do tipo de serviço que será necessário 

(RIBEIRO et al., 2004) 

Assim, a construção de um novo modelo assistencial em saúde proposto 

pelo SUS que em parte é desenvolvido pela ESF, tem de está alicerçado em 

condições sócio-políticas, materiais e humanas, que viabilize um trabalho de 

qualidade para quem o exerce e para quem recebe a assistência (RIBEIRO et al., 

2004). 

Nesse modelo de produção de saúde, os profissionais devem identificar-se 

com a proposta de trabalho, o que exige criatividade e iniciativa. Além disso, 

demanda uma nova estruturação na formação de profissionais, a qual deve ser 

realizada na base da academia, ou seja, nas Instituições de Ensino Superior. 

Desta forma, as equipes de saúde, e principalmente o enfermeiro, deverão 

tomar para si a discussão sobre os determinantes e os modelos teóricos que 

explicam o processo saúde/doença traduzindo-os em formas concretas do trabalho 

em equipe. Superando concepções do indivíduo como criatura meramente funcional, 

não considerado como sujeito político e como pessoa singular, provido de crenças, 

valores, desejos e emoções (RIBEIRO et al., 2004). 

A ESF agrega bases conceituais presentes na vigilância da saúde a qual se 

destina a realizar atenção contínua nas especialidades básicas, com uma equipe 

interdisciplinar habilitada para desenvolver as ações de promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, características da atenção primária (BRASIL, 200_a). 

Os princípios operacionais da ESF são: a definição territorial/adscrição do 

usuário; a noção da família como foco da assistência; a organização do processo de 

trabalho para resolução dos problemas identificados no território; o trabalho em 

equipe interdisciplinar; os vínculos de co–responsabilidade entre profissionais e as 
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famílias assistidas; a noção de que as ações devem se caracterizar pela 

integralidade (atendimento a todos, sem distinção), resolutividade (capacidade de 

dar solução aos problemas de saúde da comunidade) e intersetorialidade 

(colaboração entre os diferentes setores); e a importância do estímulo à participação 

social (BRASIL, 200_a). 

Egry e Fonseca (2000) considerando a família como um grupo social que 

possui diferentes estratos, classes e culturas dentro do mesmo modo de produção 

na mesma época histórica, diz que o papel das instituições públicas de saúde é 

buscar a equidade ou a diminuição das desigualdades privilegiando as populações 

com maiores riscos sociais de adoecer e morrer e com menores potencialidades 

para o enfrentamento de tais riscos. 

Ribeiro et al. (2004) afirmam que essas equipes têm como objetivos centrais a 

prestação de assistência integral, contínua, com resolutividade e qualidade, às 

necessidades de saúde da população adscrita, destacando-se a perspectiva da 

família. 

 

3.1 A CONSULTA DE ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES E PERSPECTIVAS 

HISTÓRICAS NO FAZER COTIDIANO 

 

No transcurso da história da humanidade ocorreram diversas transformações 

no conhecimento científico da sociedade, no qual destaca-se o desenvolvimento da 

tecnociência (MORIN, 2005).  

A Enfermagem, consequentemente, sofre a influência desta ciência no seu 

corpo de conhecimentos, especialmente, no que concerne a utilização da consulta 

de enfermagem na sua prática na atenção primária à saúde. Uma vez que as 

transformações produzidas não influenciam apenas o cuidado, mas os valores, o 

conhecimento, as habilidades, bem como as políticas de atenção em saúde 

(PENHA, 2008). 

 Nesse ínterim, percebe-se que na Atenção Primária à Saúde (APS), 

especialmente em unidades que dispõem da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

implantada, o enfermeiro encontra um amplo espaço para desenvolver o seu fazer 

cotidiano, através da consulta de enfermagem centrada no ciclo vital, na solicitação 

dos exames laboratoriais de rotina, na prescrição medicamentosa padronizada, ou 
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através da educação em saúde promovendo um cuidado ao indivíduo e coletivo 

(GOMES; OLIVEIRA, 2005).  

 Atualmente observa-se ainda uma crescente preocupação com a qualidade 

da assistência prestada ao usuário, bem como na procura de alternativas viáveis 

para a organização das ações de enfermagem, visando à segurança do paciente. 

Diante dessa realidade, os profissionais têm um papel de suma relevância no 

processo de trabalho em saúde, em especial da enfermagem que utiliza a consulta 

para promover a saúde e a melhoria da qualidade de vida dos envolvidos no 

processo de cuidado (FIGUEIRA et al., 2006)  

 A Coleta de dados de Enfermagem ou Histórico de Enfermagem (HE), é a 

primeira fase do PE e tem o intuito de obter informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana e sobre suas respostas durante o processo saúde/doença, com 

o apoio de métodos e técnicas variadas (COFEN, 2009). 

Constitui-se ainda da etapa de coleta de informações a respeito do usuário, 

que utiliza a investigação através da observação, exame físico e anamnese,e essa 

coleta pode ser obtida através de outras fontes, como exames laboratoriais e 

diagnósticos, bem como do prontuário. Nesta fase, o enfermeiro tem como foco a 

obtenção de informações do usuário que lhe deem um perfil do estado geral de 

saúde e dos aspectos físicos, psicológico, sociocultural, espiritual, cognitivo e 

relativo ao nível de desenvolvimento; das condições econômicas; das suas 

capacidades funcionais; e do seu estilo de vida (NÓBREGA; SILVA, 2009). 

A segunda etapa, o Diagnóstico de Enfermagem (DE), constitui-se na 

interpretação e no agrupamento dos dados coletados na etapa anterior, que apóiam 

a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os 

resultados esperados. O DE representa de forma mais exata as respostas da 

pessoa, família ou coletividade durante o processo saúde/doença (COFEN, 2009). 

O DE é um instrumento que possibilita individualizar o cuidado, transformar o 

fazer da enfermagem, servir de base para as intervenções, organizar o saber da 

Enfermagem, bem como introduzir o método científico na profissão. Tendo como 

finalidade identificar as necessidades existentes, os pontos fortes e essenciais, 

obtidos a partir da análise das informações coletadas na investigação e essenciais 

para o cuidado (NÓBREGA; NÓBREGA, SILVA, 2011). 

Já o Planejamento de Enfermagem caracteriza-se como a determinação dos 

resultados esperados; e as ações ou intervenções de enfermagem que serão 
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realizadas frente às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde/doença denominam-se de Implementação 

(COFEN, 2009).  

 A Avaliação de Enfermagem é um processo contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana durante o 

processo saúde/doença, para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado, avaliando a necessidade adaptações 

nas etapas do Processo de Enfermagem (COFEN, 2009). 

  Segundo Vanzin e Nery (2000), a consulta é o ato de consultar ou pedir 

conselho, opinião ou parecer. Nesse ínterim, revela-se como uma relação de ajuda e 

situação de aprendizagem entre usuário e enfermeiro, em busca de resolver os 

problemas identificados e relacionados ao bem-estar do mesmo.  

 A sua implantação nas instituições brasileiras consolida o trabalho do 

enfermeiro, visto que se constitui num instrumento para alcançar uma assistência de 

maior qualidade e humanizada. Permite, ainda, ao usuário que expresse seus 

sentimentos, facilitando, assim, para ambos, o diagnóstico dos problemas de saúde. 

É, portanto, um momento de encontro no qual se estabelece um vínculo enfermeiro-

usuário através do diálogo.  

A esse respeito, Zagonel (2001) refere que o enfermeiro, ao realizar a 

consulta de enfermagem, implementa os elementos do cuidado ao atuar de forma 

transformadora, distanciando-se do mecanicismo e tecnicismo e pondo em prática 

um modelo compreensivo, de respeito, sensibilidade e solidariedade. 

Considerada a principal ação do enfermeiro para atingir os objetivos da 

instituição e dos usuários, a consulta de enfermagem cria espaços para a atuação 

do enfermeiro, além de contribuir para a melhoria da saúde da população 

(ZAGONEL, 2001).  

 

3.2 CIPE® E SUA CONTRIBUIÇÃO NOS SABERES E PRÁTICAS DA 

ENFERMAGEM NO CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

Nesse contexto e, visando reorganizar os serviços de Atenção Básica da 

Saúde, o Ministério da Saúde (MS) criou, em 1994, o Programa Saúde da Família, 

que apresenta como eixo lógico a promoção da saúde, a territorialização, a 
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integralidade e a continuidade das ações de saúde. No entanto, a ideia de 

verticalidade e transitoriedade incutida na palavra “programa” fez com que o MS 

rompesse com esse conceito e passasse a utilizar, em 1996, a denominação ESF 

(CORBO; MOROSINI; PONTES, 2007). 

A ESF agrega bases conceituais presentes na vigilância da saúde a qual se 

destina a “realizar atenção contínua nas especialidades básicas, com uma equipe 

interdisciplinar habilitada para desenvolver as ações de promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, características da atenção primária” (BRASIL, 200_c) 

A conquista da saúde como direito legítimo de cidadania é um fundamento 

básico da ESF. Sob esse aspecto, as atribuições fundamentais dos profissionais da 

Unidade de Saúde da Família (USF) são as seguintes: planejamento de ações; 

saúde, promoção e vigilância; trabalho interdisciplinar em equipe; e abordagem 

integral da família. 

Ribeiro et. al. (2004) afirmam que essas equipes têm como objetivos centrais 

a prestação de assistência integral, contínua, com resolutividade e qualidade, às 

necessidades de saúde da população adscrita, destacando-se a perspectiva da 

família.  

De acordo com Araújo (2005) a organização do trabalho em que o 

enfermeiro exerce um papel preponderante que vai desde o planejamento das ações 

até a assistência, tornando sua ação diferente daquela que ocorre em instituições 

estruturadas no modelo tradicional, superando este modelo que fragmenta não só a 

assistência, mas o próprio homem, para conquistar um espaço de trabalho com um 

perfil bem mais delineado e um reconhecimento social que fortalece as aspirações 

identitárias desses profissionais. 

No cerne dessa discussão, percebe-se a relevância da consulta de 

enfermagem para reconhecer as necessidades da população, bem como propor 

intervenções efetivas. Além disso, a CIPE® se configura como um instrumento 

valioso no processo de trabalho da enfermagem na APS, possibilitando também a 

identificação das necessidades de saúde da família/comunidade. 

Em 1996, foi publicada a Versão Alfa da CIPE®, uma estrutura unificada 

envolvendo a denominação, classificação e ligação dos fenômenos da enfermagem 

prática. Como uso dessa versão, emergiram novas necessidades enviadas ao CIE, 

determinantes para a edição da Versão Beta, lançada em 1999 (NÓBREGA; 

GARCIA, 2005). 
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Em virtude da necessidade de revisão da Versão Beta, os enfermeiros que 

participaram desse processo de elaboração recomendaram diversas modificações, 

correções e a inclusão de alguns códigos, conceitos e termos. Diante disso, foi 

publicada, em 2001, a Versão Beta 2, que foi definida como uma classificação de 

fenômenos de enfermagem, ações de enfermagem e resultados que descrevam esta 

profissão (CIE, 2008). 

A Versão 1.0 da CIPE®, lançada em 2005, resulta de uma linguagem 

completa e sofisticada, apoiada na utilização de software de sistemas de 

informações, de modo a simplificar a representação da classificação, evitar 

redundância e ambiguidade entre os termos.   

 Em virtude da relevância dessa classificação para a Enfermagem, a Ordem 

dos Enfermeiros de Portugal, em associação ao CIE, em março de 2006, 

reconheceu a importância dos Sistemas de Informação e das Tecnologias de 

Informação para a decisão, qualidade e segurança dos cuidados, e lançou a versão 

oficial em português (de Portugal) da primeira edição da CIPE® 1.0. Cabe destacar 

que, no Brasil, a CIPE® Versão1.0 ocorreu em julho de 2007 (CIE, 2008). 

 Já em 2008, foi apresenta uma nova versão da CIPE®, a 1.1, cuja 

disponibilidade se limitou à WEB. Essa versão incluiu enunciados, resultados e 

intervenções de enfermagem no corpo da classificação. Outro destaque foi a 

adequação da classificação à norma ISO 18.104 – Integração de um Modelo de 

Terminologia de Referência para Enfermagem (CUBAS; SILVA; ROSSO, 2010). 

Outro momento importante foi a reunião anual da Organização Mundial da 

Saúde – Família das Classificações Internacionais – OMS/FCI, ocorrida em 

Gurgaon, na Índia, em outubro de 2008,quando a CIPE® foi incluída como integrante 

da FCI.  

Inicia-se um movimento para adequar a estrutura da CIPE® à estrutura das 

outras classificações da família, sendo fato determinante para o lançamento da 

Versão 2 (CIE, 2011). A CIPE® Versão 2 foi divulgada, em julho de 2009, durante o 

Congresso do ICN, em Durban, na África do Sul. Ela possui mais de 400 novos 

conceitos em sua estrutura, resultantes do trabalho coordenado pelo Conselho no 

sentido de garantir a consistência e precisão da classificação.  

 Essas duas últimas versões têm terminologia combinatória para a prática de 

enfermagem que facilitaria o desenvolvimento de novas terminologias e o 
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mapeamento entre termos locais e terminologias já existentes. E um modelo 

multiaxial de sete eixos para composição de diagnósticos, resultados e intervenções. 

 Nesse interím, a CIPE®, é um ferramenta que produz informação para tomar-

se uma decisão, que tem como objetivos: identificar um vocabulário especial, 

desenvolver um sistema de classificação dos componentes da prática de 

enfermagem (fenômenos, ações e resultados) nos cuidados primários e serviços 

comunitários de saúde de modo a sistematizar uma linguagem específica que 

descreva essa prática na Atenção Primária em Saúde (SILVA; MALUCELLI; CUBAS, 

2008; GARCIA; NÓBREGA, 2000).  

 Dentre os propósitos iniciais, cabe ressaltar que a CIPE® fornece uma 

ferramenta para descrever e documentar a prática clínica de enfermagem, utilizar o 

instrumento como pilar para a tomada de decisão clínica e fornecer à enfermagem 

um vocabulário e um sistema de classificação que possa ser utilizado para dados de 

enfermagem nos sistemas de informação computadorizados (FURUYA et al., 2011). 

Atualmente nos serviços de saúde estão disponíveis como sistema de 

informatização: o sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS-AB) e o sistema 

com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC-AB). Esses sistemas alimentam a 

estratégia E-sus na Atenção Básica (AB), pois além de permitir o atendimento de 

forma individualizada, faz com que os dados coletados estejam disponíveis em 

tempo real no momento da consulta. (BRASIL, 2014). 

Percebe-se a relevância da consulta de enfermagem informatizada por 

reconhecer as necessidades da população, bem como propor intervenções efetivas 

promovendo um cuidado holístico. E ainda, na rede da Atenção Básica, fornece um 

atendimento de forma integral, pois inclui as equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF), do Consultório na Rua (CnaR), da Atenção Domiciliar (AD), 

assim como as ações realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola, no 

Programa Academia da Saúde e desenvolvidas pelas Equipes de Saúde no Sistema 

Prisional (ESP). 

Esse sistema informatizado com uma linguagem universal subsidia um 

processo de trabalho direcionado na resolução mais precisa do problema de saúde 

da pessoa ou comunidade e ainda, possibilita subsidiar melhores e mais precisas 

decisões na área da saúde. Contudo, se faz mister destacar que o funcionamento 

adequado desse sistema esteja atrelado ao fato da qualificação adequada do 
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enfermeiro para alimenta-lo com as informações necessárias e importantes no 

processo assistencial (CARRENO, 2015). 

A relevância do uso da CIPE® para atuar no processo saúde/doença da 

comunidade, em especial, para melhorar a qualidade de saúde da população 

brasileira, e constitui-se em um instrumento para a interação, a aproximação e 

contato com o ser humano, oportunizando o desvelar, a compreensão, a descoberta, 

a escuta, a observação e a tomada de decisão.  

Portanto, a sua prática é essencial em qualquer situação de enfermagem nos 

contextos de saúde tanto individual como coletiva. A consulta de enfermagem nesse 

contexto reforça as atribuições do enfermeiro segundo uma perspectiva holística e 

integrativa da clínica com a epidemiologia, além de possibilitar a sistematização e a 

humanização do cuidado prestado. 
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4 A TEORIA DA INTERVENÇÃO PRAXICA DA ENFERMAGEM EM SAÚDE 

COLETIVA E O REFERENCIAL TEÓRICO-METOLOGICO MARXMIANO: 

APROXIMANDO AS RELAÇÕES 

 

Nas últimas décadas a sociedade vem sofrendo profundas transformações no 

mundo do trabalho, estava se consolidando, no capitalismo, uma radical separação 

entre o saber e o fazer; entre a concepção, o planejamento e a execução; entre o 

trabalho manual dos operários e o trabalho intelectual das gerências. O trabalho é 

transformado em atividade parcelada, repetitiva e sem sentido, retirando do 

indivíduo a sua capacidade criativa (MERLO; LAPIS, 2007) 

O trabalho como um processo, decorrente da teoria de Marx, leva em 

consideração o processo histórico do indivíduo baseado nas mudanças e 

necessidades que o motiva (SANNA, 2002). 

Ao passo que, o processo de trabalho é a transformação de um objeto 

determinado em um produto determinado, por meio da intervenção intencional e 

consciente do ser humano que, para fazê-lo, emprega instrumentos com o objetivo 

de produzir algum produto ou serviço que tenha valor para o próprio ser humano 

(SANNA, 2002). 

E ainda, quando se parte do pressuposto de que o trabalho torna o homem 

um ser social, pois é condição natural da vida humana, ele é compreendido como 

um momento decisivo na relação do homem com a natureza porque o mesmo 

modifica a sua própria natureza quando executa o ato de produção e reprodução na 

natureza externa. O trabalho é o elemento fundamental do ser social se constituindo 

no ponto de partida da humanização (NAVARRO; PADILHA, 2007). 

A partir dessas perspectivas, o Sistema Único de Saúde – SUS, que norteia a 

política de saúde vigente, oferta um conjunto de programas articulados entre si no 

intuito de considerar os princípios da Reforma Sanitária: regionalização, 

hierarquização, acessibilidade, equidade, participação e integralidade das ações 

(EGRY; FONSECA, 2000). 

Desse modo, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) se configura como um instrumento valioso no processo de trabalho da 

enfermagem na Atenção Primária à Saúde, possibilitando também a identificação 

das necessidades de saúde da família/comunidade (CIE, 2008). 
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Essa reflexão emergiu a partir da experiência vivenciada durante a construção 

da tese de doutoramento que utilizou o referencial teórico de Karl Marx, o 

materialismo histórico-dialético, mostrando sua importância na consolidação da 

CIPE® durante a consulta de enfermagem, como constituinte do processo de 

trabalho do enfermeiro. 

A concepção de mundo materialista leva em consideração as transformações 

econômicas e sociais, determinadas pela evolução dos meios de produção. Busca 

também, a análise da vida social que deve ser feita partindo das condições materiais 

que se encontram na sociedade ao estudar a relação material dos homens com a 

natureza, a forma como eles produzem seu meio de vida e sua subsistência. 

Dessa maneira, o Materialismo Histórico é uma teoria social que serve como 

guia para a investigação e ação, ou seja, é a ciência das leis gerais que regem o 

desenvolvimento da sociedade em seu conjunto, estuda as relações mútuas entre 

todos os aspectos da vida social. Seu princípio fundamental é que a existência social 

determina a consciência (STÁLIN, 1945). 

Com isso, ensina a considerar todo fenômeno social em sua relação com as 

condições em que surgiu. Tudo depende das condições, do lugar e da época. 

Supera a visão idealista e cronológica de história, ressalta que as gêneses dos 

fenômenos estão na força das ideias, nos agrupamentos humanos, nas formações 

socioeconômicas e nas relações de produção e tem o modo de produção como fator 

determinante do desenvolvimento social, pois não existe sociedade sem indivíduos 

sociais e a sociedade não é a soma de todos os indivíduos, mas sim o sistema de 

relações que vinculam esses indivíduos. Se não conhecermos o modo de produção 

não temos como conhecer o indivíduo (STÁLIN, 1945). 

Mudam as condições históricas, muda a nossa maneira de avaliá-las, mas 

são elas – e não outras criações do passado – que permanecem presentes no nosso 

horizonte e cada uma delas possui uma ligação essencial com o momento da sua 

gênese. E a totalidade é uma categoria teórica ontológica. Não é um todo constituído 

por partes em interação funcional, mas sim um complexo de complexos 

(FEUERBACH, 2013). 

A totalidade é um conjunto de complexidades onde a menor unidade 

constitutiva é o indivíduo. E esse não está solto por aí, eles compõem as famílias e 

estas estão inseridas em classes, que estão inseridas em sociedades nacionais e 

essas interagem como outras e estão inseridas em uma sociedade planetária ou 
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global. É como se fosse um quebra-cabeça, um está contido no outro 

(FEUERBACH, 2013). 

Atenta-se dessa forma, para o que Queriroz e Egry (1988) denominam de 

Dimensão geral ou estrutural (conhecimento do processo produtivo; dinâmica do 

tempo); Dimensão particular (classes sociais – inserção no sistema produtivo); 

Dimensão singular: (dinâmica de aperfeiçoamento da vida). 

Para compreensão da realidade na sua totalidade o método marxiano 

estabeleceu as seguintes categorias: a ideologia, a hegemonia e o cotidiano. A 

ideologia é uma construção, é histórica e está envolvida nas relações sociais, ela 

age na vida das pessoas sem mesmo que se tenha consciência de que exista uma 

ideologia influenciando nas suas vidas. Por isso é importante entendermos essa 

categoria para o entendimento da realidade, para que assim possa ser feita a 

mediação (TCHERTKOV, 1955). 

A ideologia tem relação com outra categoria chamada de hegemonia, pois é 

ela quem exerce uma direção moral e intelectual na sociedade e expressa 

manifestações da capacidade de conquistar um consenso e de formar uma base 

social. Portanto em um processo mais complexo, como a sociedade na qual 

vivemos, ela pode criar as subalternidades de grupos sociais, que não é apenas de 

força, mas também de ideias. E ainda, uma categoria não pode ser compreendida 

sem a outra (TCHERTKOV, 1955). 

A última categoria a ser abordada é o cotidiano. O cotidiano faz parte das 

nossas vidas, se expressa pela repetição do dia a dia e pela familiaridade, essa 

entendida como uma “perda” ou “não existência” de consciência de que os fatos 

influenciam no seu meio tanto direta como indiretamente, o que pode se relacionar 

com o conceito de alienação. Estamos sempre tão sobre-implicados com as nossas 

tarefas do dia a dia, com o pouco de tempo, com o nosso trabalho, que acabamos 

apenas reproduzindo as ações, os pensamentos e, no entanto não percebemos 

aquilo que nos influenciam e como se dá essa influência (TCHERTKOV, 1955). 

Atento as mudanças que vem ocorrendo na sociedade, e principalmente no 

âmbito da Enfermagem, Nardi et al. (2005) afirmam o quanto, na década de 90, 

houve esforços para superar a noção de risco individual para um novo entendimento 

nos conceitos de vulnerabilidade social, visando a entender o risco baseando-se em 

um contexto mais amplo de relações e condições sociais. 
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Refletindo essa idéia Fracolli e Bertolozzi (2001) esboçam que a concepção 

de saúde-doença está diretamente ligada na relação do homem-natureza, e de 

como o mesmo foi se apropriando dela a fim de transformá-la e atender suas 

necessidades. Dessa forma, a prática de saúde é orientada pela visão que se tem 

de saúde/doença/vida/trabalho e assim por diante. 

Tendo em vista que o processo saúde-doença é socialmente construído, a 

compreensão de uma realidade objetiva (concreta), assim denominada por Marx, 

considera as transformações históricas socialmente determinadas a enfermagem 

(EGRY, 1996).  

Baseado em tais pressupostos, o uso do materialismo histórico dialético, 

concepção filosófica que aponta a matéria como substância primeira e última de 

qualquer ser, coisa ou fenômeno do universo faz-se necessária tendo em vista que a 

realidade é a matéria em movimento, que, por sua riqueza e complexidade, pode 

compor tanto a pedra quanto os extremamente variados reinos animal e vegetal, e 

produzir efeitos surpreendentes como a luz, o som, a emoção e a consciência 

(ENGELS; MARX, 1948; MARX, 2013). 

Portanto, para transformar o mundo é necessário vincular o pensamento à 

prática revolucionária, união conceitualizada como práxis: união entre teoria e 

prática. Nesse sentido, para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade 

de objetos fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está “acabada”, encontrando-

se sempre em vias de se transformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre 

o começo de outro. (QUEIROZ; EGRY,1988). 

Em conformidade com Vasquez (1985) que afirma que a práxis é uma 

atividade que modifica uma determinada matéria-prima. O sujeito faz e refaz coisas 

a fim de transformar uma determinada realidade. 

É nessa perspectiva que se assenta o Materialismo Dialético, uma filosofia 

marxista que liga uma concepção materialista do mundo, fundada essencialmente 

no progresso científico, na qual os fatos econômicos representam um papel 

determinante nos fenômenos históricos, políticos e sociais na vida do cidadão 

(STÁLIN, 1945; MARX, 2013; ENGELS; MARX, 1948). 

Nesse ínterim, a CIPE® visa o repensar crítico acerca do processo de trabalho 

da enfermagem brasileira a partir dos seguintes componentes desse processo: 

objeto, finalidade e instrumentos/meios, articulados dialeticamente por meio do 

saber-ideológico que rege o processo de trabalho, sendo assim, historicamente 
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construídos pelas políticas que regulam a produção em saúde de dada época e de 

dada sociedade (GARCIA; EGRY, 2010). 

Ao pensar sobre tais aspectos Egry (1996) considera que a equidade nas 

práticas de enfermagem em saúde requer: estudo aprofundado dos objetos 

fenomênicos de intervenção no coletivo, bem como uma avaliação sistemática do 

impacto dessa intervenção (individual ou coletiva) sendo necessária a explicação 

das categorias sociais dos dados empíricos e construção de um sistema de 

avaliação aos moldes de ratificar as bases teóricas e práticas das intervenções e 

seus resultados. 

Para isso, Santana (2008) ressalta que é necessário pensar o objeto na sua 

inscrição, na sua malha, no seu tecido de relações sociais. Pois as categorias de 

Marx são autoimplicadas e não são externas ao objeto, ou seja, trabalhar com a 

práxis „prática planejada‟, entendida como a compreensão do mundo a partir da 

realidade para pensar formas de agir para a transformação.  

Assim sendo, a compreensão da práxis da enfermagem no que diz respeito à 

utilização de uma linguagem universal combinada com uma base teórica/científica 

produtora de novos paradigmas, que é a perspectiva da CIPE®, consolida autonomia 

com comprometimento do processo coletivo do trabalho em saúde ao resgatar 

novas possibilidades de interpretação do processo saúde-doença à luz da 

determinação social (EGRY, 2000). 

Não obstante, o enfermeiro tem avançado em suas atividades, no que tange 

as atribuições referentes ao: planejamento, organização, execução e avaliação das 

ações; consulta de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem e 

prescrição. Assim como, as previstas no Regulamento do Exercício Profissional e 

pelo Ministério da Saúde (ARAÚJO, 2005). 

Todavia, discutir sobre os facilitadores e os limitantes do uso de uma 

linguagem classificatória promove um salto qualitativo de uma prática que busque a 

integralidade e a equidade do sujeito. E ainda, proporciona uma reflexão coletiva do 

trabalho do enfermeiro com o uso de um instrumento de trabalho inovador. 

A aproximação do objeto de estudo com a TIPESC e o materialismo histórico 

dialético, faz com que os sujeitos das ações de enfermagem tomem para si, o seu 

papel dentro da sociedade. Desta forma, a intervenção não se restringirá aos 

processos saúde-doença em nível individual, e sim coletivo (indivíduo e família), que 

está inserido em uma classe social. 
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Pois, o processo saúde/doença não é um processo individual. É um processo 

particular de uma sociedade que expressa, ao nível individual, as condições 

coletivas de vida resultantes dos perfis de produção e de consumo nas diferentes 

formas de vida. 

Em essência, está associado ao fato de compreender uma realidade a fim de 

transformá-la. Contudo, a matéria é recolhida em meio às relações de produção, 

para a partir desse ponto, ordená-la e especificá-la dentro da lógica dialética. Nesse 

sentido, para que esse procedimento seja eficaz em seu sentido mais científico, 

transforme significativamente a realidade concreta e histórica. 

Para isso, as bases teóricas da TIPESC que busca a transformação dos 

fenômenos pela ação do trabalho, são divididas em categorias conceituais 

(compreensão do fenômeno) e categorias dimensionais (compreensão do processo 

no seu campo de operacionalidade). (EGRY, 1996). Assim a unidade dialética teoria-

prática se dá por meio da seguinte relação exposta abaixo 

 

Fig. 1. – Relação da unidade dialética teoria-prática. 

 
Fonte: adaptado de Egry (2009, 1992, 1996). 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa do 

tipo pesquisa-ação. Desse modo, a pesquisa-ação constitui-se num pesquisa social, 

que tem o intuito de resolver os problemas coletivos de uma determinada área. No 

qual, os pesquisadores e os pesquisados estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo nas ações a serem desenvolvidas (THIOLLENT, 2008). 

Não obstante, Thiollent (2008) afirma ainda que a pesquisa-ação, agrega 

diversas técnicas de pesquisa social por meio da construção coletiva e ativa de 

todos os sujeitos envolvidos no problema ao oferecer um suporte maior na atividade 

diária do profissional.  

Desta forma, para se alcançar as mudanças na realidade, a pesquisa-ação 

compreender uma estratégia que busca avaliar vários métodos e técnicas a fim de 

estabelecer uma estrutura coletiva e com a participação ativa de todos os envolvidos 

(THIOLLENT, 2008). 

Dessa forma, tal pesquisa tem como eixo central de sua ação a consolidação 

da CIPE® nas ESF das Zonas Oeste e Leste do município de Natal/RN, através de 

um diagnóstico situacional do processo de trabalho desses locais, para o 

estabelecimento das estratégias de ação voltadas para a Educação Permanente em 

Saúde dos profissionais na utilização da CIPE® no seu cotidiano. 

 

5.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O Estado do Rio Grande do Norte com aproximadamente três milhões de 

habitantes, tem como capital o município de Natal, foco do estudo, com população 

aproximada de 803.739 mil habitantes (IBGE, 2010). 

A cidade de Natal em 1987 desencadeou sua distritalização administrativa, 

decorrente da assinatura de convênio de cooperação técnica com a Organização 

Pan-Americana de Saúde – OPAS e sob a coordenação da Secretaria de Estado da 

Saúde Pública.  

 

Figura 01- Organograma do setor municipal de saúde de Natal/RN. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Saúde de Natal/RN, 2014. 

 

Essa regionalização intramunicipal ressaltou a criação do primeiro Distrito 

Sanitário (DS) localizado na região norte da cidade, sendo posteriormente criado os 

da região sul, leste e oeste, sendo consolidado na década de 1990. 

Com isso, os Distritos Sanitários são formados por 147 unidades, sendo 80 

unidades públicas municipais, 10 estaduais e 4 federais.  

 

Figura 02- Distribuição das Unidades de Saúde nos Distritos Sanitários de Natal/RN. 
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Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Secretaria Municipal de Saúde. (Re)desenhando a Rede de 

Saúde na Cidade do Natal/RN. Municipal de Saúde de Natal. Natal/RN, 2007. 124 p. 

 

 

Figura 03- Distribuição das Unidades de Saúde da Família nos Distritos Sanitários de Natal/RN. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Secretaria Municipal de Saúde. (Re)desenhando a Rede de 

Saúde na Cidade do Natal/RN. Municipal de Saúde de Natal. Natal/RN, 2007. 124 p. 

 

Desse modo, o cenário da pesquisa para a etapa do diagnóstico situacional 

foi constituído da rede de atenção primária à saúde, com enfoque na Estratégia 

Saúde da Família (ESF) da zona oeste e leste, do município, totalizando 12 

instituições. 

A escolha pela zona oeste e leste, se deu em virtude da coleta de 

informações de forma informal na Secretaria Municipal de Saúde do município, 
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evidencia uma cobertura assistencial em saúde de 98% e possui uma maior área de 

abrangência populacional que é atendida nesses serviços. 

  

Figura 04- Distribuição das Unidades de Saúde da Família no Distritos Sanitários da Zona Oeste de 
Natal/RN. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Saúde de Natal/RN, 2013. 

 

Figura 05 - Distribuição das Unidades de Saúde da Família no Distritos Sanitários da Zona Leste de 

Natal/RN. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Saúde de Natal/RN, 2013. 

 

5.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa para a etapa do diagnóstico situacional são os 

profissionais de Enfermagem (enfermeiros) que trabalham na USF da zona oeste e 

leste, totalizando 45 profissionais. 

A amostra que participou da investigação dos dados durante a realização da 

entrevista é composta por 16 enfermeiros, pois no período da coleta 3 unidades 

estavam interditadas devido a reforma totalizando 10 enfermeiros; ao elucidar os 

objetivos da pesquisa, 5 enfermeiras não quiseram participar da pesquisa; 4 
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estavam de licença médica; 3 estavam de licença premiu; 5 enfermeiras nos dias de 

visita para realização da pesquisa não se encontravam na unidade (SIC), é válido 

destacar que as visitas sempre eram realizadas em horários distintos; e 2 

enfermeiras se recusaram a assinar o TCLE, com a justificativa de que não queria se 

comprometer. 

Para a etapa da intervenção foi escolhida uma USF da zona leste, por haver 

uma aproximação do pesquisador com a equipe do local, e ainda, por uma das 

enfermeiras que trabalham lá desenvolver um trabalho sobre o uso da CIPE® e as 

contribuições dela para o processo de trabalho. 

O critério de inclusão para os sujeitos da amostra investigada se constituiu de 

ser Enfermeiro atuante na ESF há pelo menos 1 ano nas zonas oeste e leste, pois 

esse fato faz com que o profissional tenha um vínculo e conhecimento maior da 

comunidade adscrita em sua área. A amostra de enfermeiros trabalhada constitui um 

universo de aproximadamente 45 enfermeiros. 

O critério de exclusão abrangeu profissionais técnicos de enfermagem, bem 

como, os das demais áreas de atuação multidisciplinar, como médicos, técnicos 

administrativos, psicológicos, dentista, entre outros que atuam na ESF das zonas 

escolhidas. Também estarão inclusos nesse critério aqueles que se encontram 

temporariamente afastados do serviço, por motivos diversos, no período de 

realização da pesquisa. 

 

 

5.4 ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

A pesquisa-ação segundo Thiollent (2008), compreende um conjunto de 12 

fases que se comunicam e se interligam no decorrer do estudo, que são: fase 

exploratória, tema da pesquisa, colocação dos problemas; lugar da teoria, hipóteses, 

seminário, campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa, 

coleta de dados, aprendizagem, saber formal e saber informal, plano de ação e 

divulgação externo. 

Não obstante, a fase que compreende desde a exploratória até o seminário foi 

realizada via literatura disponível sobre o objeto a ser estudado. A fase de 

observação até a fase do saber informal foi realizada por meio de entrevistas.  
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Nesta fase, utilizou-se da entrevista semiestruturada que consiste em um 

meio de comunicação verbal e coleta de informações sobre um tema específico com 

a finalidade de construir informações pertinentes para o objeto de pesquisa 

(MINAYO, 2004).  

A escolha pela entrevista com roteiro semiestruturado ocorre em virtude da 

possibilidade do entrevistado discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada, e assim ampliar as contribuições acerca do objeto de estudo. 

Com isso, permite a presença ativa do pesquisador para guiar a entrevista, conforme 

a necessidade, sem perder a possibilidade de descrição (MINAYO, 2004). 

Contudo, para concretização desta etapa, foi utilizado um roteiro norteador 

(Apêndice A) como apoio para a exploração do fenômeno investigado. Para 

consolidação da entrevista, utilizou um dispositivo do tipo gravador, a partir da 

anuência do entrevistado meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apendice B). Para gravação foi assinado o termo de 

autorização de gravação de voz (Apêndice C) pelos participantes 

Além de entrevista, foi realizado um diário de campo com captação da 

realidade a fim de conhecer o serviço no expediente de trabalho dos profissionais, 

com o intuito de se perceber a dinâmica do processo de produção dos serviços de 

enfermagem na ESF do município de Natal/RN. 

Após essa etapa inicial, foram planejadas as ações a serem desenvolvidas 

com os profissionais enfermeiros das USF a fim de consolidar a perspectiva da 

CIPE® no seu processo de trabalho. Essa perspectiva foi delineada por meio de 

conversas informais dentro de um determinado grupo de uma das unidades de 

saúde da família da zona leste.  

Portanto, essa etapa do planejamento das ações compreendeu o 

desenvolvimento de um calendário de intervenções com os profissionais 

enfermeiros, no intuito de implementar as diretrizes e perspectivas da CIPE® no 

cotidiano dos serviços de saúde. A saber, foi organizado da seguinte forma: 

1º MOMENTO: Diálogo sobre a consulta de enfermagem e suas etapas, com 

enfoque nos diagnósticos de enfermagem. 

2º MOMENTO: Exposição da proposta CIPE® e quais as suas perspectivas para a 

práxi. 

3º MOMENTO: Como utilizar a CIPE® no cotidiano dos serviços de saúde a partir da 

perspectiva do e-sus. 
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 É válido salientar que cada encontro foi registrado por meio de dispositivo 

eletrônico fotográfico, com a devida autorização de imagens (Apêndice D) dos 

participantes. Durante cada encontro foram realizadas as seguintes questões 

norteadoras, respectivamente: Como padronizar a assistência a saúde ofertada pelo 

enfermeiro a fim de atingir um atendimento integralizador? Como utilizar a CIPE® no 

atendimento de enfermagem nos ciclos vitais? 

Cada encontro contou com a presença de apenas 02 participantes, estando a 

pesquisadora como mediadora dos encontros. Para cada encontro foi elaborado um 

roteiro de avaliação aplicado ao final do momento (Apêndice E). O número de 

participantes era para ser 04, contudo as outras 02 enfermeiras participantes, no 

momento da pesquisa, estavam de licença do trabalho. 

Desse modo, a partir da avaliação feita pelos participantes, foram elaborados 

planejamento e replanejamentos a fim de reorganizar os encontros subsequentes. 

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados no diagnóstico situacional foram ordenados e 

classificados e analisados pelo método de análise temática, tendo como referencial 

teórico o aporte da literatura nacional sobre processo de trabalho em 

saúde/enfermagem, processo/consulta de enfermagem, da TIPESC e a literatura 

referente a CIPE®.  

A análise temática demonstra-se útil no presente estudo, pois possibilita a 

abordagem que ultrapassa aquilo manifestado nas falas, ao atingir a relação das 

categorias com as estruturas sociais e com os problemas da pesquisa. Observa-se 

que, do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo parte de literatura prévia 

para atingir o nível mais aprofundado e, para isso, esta técnica relaciona a estrutura 

dos textos, analisando-a com os fatores que determinam suas características. 

(BARDIN, 2011). 

As etapas de planejamento e implementação foram descritas de acordo com 

suas especificidades a partir da observação participante e do diário de campo. A 

avaliação das ações também usou a técnica de análise de conteúdo proposta por 

Bardin. 

Os resultados são apresentados em uma sequencia de etapas que 

compreende a pesquisa-ação: a priori será apresentado o diagnóstico situacional da 
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realidade, o planejamento realizado a partir das fragilidades expostas no diagnóstico 

e as ações que foram desenvolvidas para superar as dificuldades na consolidação 

da CIPE® na práxis do enfermeiro. 

Baseado nisso, os resultados foram expostos de acordo com Teoria de 

Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC). Justifica-se o uso 

dessa teoria pelo estudo em questão devido a ênfase dada na saúde coletiva, em 

especial na ESF que pertence aos serviços da APS.  

Essa teoria consiste na captação e interpretação de um fenômeno de forma 

sistematizada de acordo com os modos de produção e reprodução social dentro de 

uma dada coletividade, de modo que possa intervir nessa realidade interpretando e 

reinterpretando após a intervenção que deverá ser consciente e planejada. Para 

isso, as etapas da TIPESC são: captação da realidade objetiva, interpretação dessa 

realidade, construção de ações para intervenção, intervenção e reinterpretação da 

realidade objetiva. (EGRY, 1996). 

O organograma que segue representa uma esquematização do processo de 

trabalho em saúde que tem por objetivo a concretização de uma práxica para a 

enfermagem. 

 

Fig. 2. – Processo de trabalho em saúde e a interioridade das práticas. 

 
Fonte: adaptado de Egry (2009, 1992, 1996). 
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5.5 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Destaca-se que o presente estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com nº do 

CAAE 61203816.2.0000.5537, em conformidade aos princípios éticos da Resolução 

nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (CNS/MS) 

(ANEXO A). 

De igual modo, foi apresentado aos profissionais o TCLE.  Ao secretário(a) de 

saúde do município em questão, responsável pela rede de atenção primária à 

saúde, tomou conhecimento da proposta de realização da pesquisa mediante a carta 

de anuência (Apêndice F) e, após assinatura, para permissão da realização do 

estudo e da liberação dos dados para fins de pesquisa e publicação na área da 

enfermagem, pela declaração de autorização (Apêndice G). 

Faz-se necessário enfatizar que como forma de preservar a identidade dos 

participantes que foram arrolados na pesquisa, os mesmos foram identificados por 

meio da sigla “P” equivalente a nomenclatura „participante‟ seguido da numeração 

arábica atribuída de acordo com a sequência das entrevistas. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REALIDADE: REFLEXÕES SOBRE A 

PRÁTICA DO ENFERMEIRO 

 

A ESF tem sido considerada uma estratégia para reorientação do modelo 

assistencial a partir da atenção básica para orientar a organização do sistema de 

saúde como direito social. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) em 2006, 

ampliou a visão da atenção básica e reafirmou a Saúde da Família como estratégia 

prioritária e modelo substitutivo para organização da atenção básica. Isso provocou 

mudanças tanto em nível estrutural dos serviços como no sistema de saúde, criando 

demandas antes não visualizadas (ARAÚJO; ROCHA, 2009; GIOVANELLA, 2009). 

Daí, durante as décadas de 1970/1980 houve uma expansão do número de 

UBS o que proporcionou um aumento da cobertura, melhorando o acesso aos 

serviços de saúde pela população. A distritalização da saúde como estratégia de 

construção de um modelo assistencial voltado para a realidade social traz o território 

como elemento essencial para o planejamento e gestão dos serviços de saúde 

oferecidos à população (SILVA, 2001). 

Assim, Campos (2003) enfatiza quão é necessário que os membros da 

equipe da ESF avaliem o impacto de sua atuação sobre o processo saúde-doença 

individual e coletivo, identificando problemas de saúde que dependem do contexto 

sociocultural, articulando-se projetos de intervenção sobre o território, ou sobre 

instituições específicas. 

É nesse contexto que os profissionais da ESF do município de Natal/RN 

afirmam o quanto é importante o trabalho executado nessas unidades. 

 

É o programa que aproxima, que chega próximo, que você cria um vínculo 
com o paciente, você ver o paciente in loco nas suas condições sócio 
econômicas. E acho que sim no fortalecimento, mas não só ela é que 
precisa de todo o sistema pois não é só a estratégia isoladamente que vai 
né? Que vai manter essa condição, mas assim ajuda bastante nesse 
vínculo, nessa aproximação, conhecer aquele território que a gente 
trabalha. ENF. 1. 
 
É um programa muito bom. Ele é um programa que atende muito as 
necessidades das pessoas necessitadas, é muito abrangente mas limitado 
nas condições de trabalho que a gente tem. Muito, eu acho que fortalece 
muito a atenção básica. ENF. 4. 
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Olhe, a Estratégia Saúde da Família eu acho que você assim antes de tudo 
sempre pra mim é a parte da humanização você sempre tem que se colocar 
no lugar do outro para você poder entender, tentar entender para você, 
digamos assim é... fazer que a pessoa tente se auto cuidar, é uma coisa, é 
um vínculo muito grande que a gente tem, eu conheço assim nesses últimos 
5 anos eu já conheço muita gente por isso que eu sou procurada, porque 
muita gente vem pra mim as vezes só para escutar uma palavra é aquela 
historia da confiança entendeu? ENF. 9. 
 
É um programa muito bonito [...] É um suporte bom com destino a isso, de 
ter tido uma forma de chegar perto da comunidade, do usuário. ENF. 10. 
 
A questão do vínculo é muito forte, por que a ESF atende em todas as fases 
da vida. Atende a família toda. Nós fazemos ações de promoção da saúde 
sempre, temos responsabilidade sanitária, então realizamos o 
monitoramento das situações de saúde da comunidade e trabalhamos em 
cima disso. a comunidade está muito presente aqui na unidade. ENF. 13. 

 

Especificamente, no caso da enfermagem, Rocha e Almeida (2000) 

ressaltam que a sua prática integra a relação do ambiente e seu impacto no ser 

humano. É influenciada pela realidade que compreende a política, a economia e a 

cultura, sua especificidade está no cuidado tanto do individual como de 

famílias/coletivo desenvolvendo atividades de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde. 

É um processo que busca atuar na vigilância e nos indicadores 

epidemiológicos, na educação em saúde, no cumprimento dos programas 

ministeriais, no planejamento e administração da equipe, na realização da visita 

domiciliar independente da doença, na coordenação dos Programas dos Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e na promoção da autonomia dos 

pacientes/comunidade. 

Todavia, percebe-se que em relação a função desempenhada pelos 

enfermeiros entrevistados, foi demonstrado uma visão restrita apenas no 

desenvolvimento dos programas das políticas públicas de saúde.  

 

O atendimento da Estratégia Saúde da Família seria orientações sobre o 
planejamento familiar, uma consulta de pré-natal, puerpério, de preventivo, 
de CD... enfim um acompanhamento, mas não a uma só pessoa, mas a 
família dessa pessoa. Como ela fez para chegar aqui, quais os riscos que 
ela tá envolvida... ENF.05. 

 
“Trabalha mais com a questão curativa que a preventiva devido a 
necessidade da população devido aos hospitais serem lotados. Também é 
preconizado pelo Ministério da Saúde trabalhar a parte educacional, 
preventiva. Porém esta, não tem êxito pois a curativa é a que predomina, 
“pois a população está muito doente”. Se os hospitais fossem menos 
lotados dava para se trabalhar mais a prevenção.” ENF.01. 
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“Assim, para eles (a comunidade) o que cura é... é o remédio, o que cura é 
você vindo no posto de saúde você tá toda hora ali querendo remédio, 
querendo.... porque aquilo é que vai curar e não o trabalho preventivo 
sabe?”  ENF.02.  

 
“Ainda [a população] valorizam a parte curativa, então se eles vierem para 
uma consulta levarem medicamento, eles têm muito mais facilidade de 
procurar o serviço.” ENF.03. 

 

Na obra intitulada será que isso é integralidade? Mattos (2004) aborda a 

questão da integralidade como um dos princípios do SUS tem de ser prioridade para 

as ações preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Os profissionais têm 

de ser capaz de responder ao sofrimento manifesto de uma demanda socialmente 

construída. 

Essa clínica desenvolvida sobre o sujeito ignora os vínculos entre paciente, 

famílias e comunidade com a equipe, impossibilitando as pessoas de enfrentarem 

seus problemas a partir de suas condições concretas de vida. Uma nova clínica, a 

ampliada, rompe com essa lógica, pois a função do profissional da saúde é estimular 

o autocuidado, a educação em saúde e o compartilhamento de conhecimentos de 

saúde com os pacientes e grupos aumentando a capacidade das pessoas de serem 

terapeutas de si mesmas (CAMPOS, 2003). 

Portanto, cabe ao enfermeiro da ESF, decidir quais aspectos são 

importantes e que devem ser mais bem explorados em cada família e quais podem 

ser relevados. É importante que na prática clínica com famílias, a intervenção tenha 

como meta promover, incrementar ou sustentar o funcionamento da família quanto 

aos seus aspectos cognitivos, afetivos e de comportamento além de seu papel 

enquanto cuidadores. 

Partindo desse pressuposto, em estudo realizado por Pereira e Ferreira 

(2014), quando a consulta de enfermagem é realizada na ESF torna-se um 

importante instrumento para a prática clinica do cuidado em saúde, pois traz uma 

maior confiança dos usuários sendo capaz de realizar um atendimento mais eficaz, 

resolutivo, digno e humanizado que buscará a prevenção de doenças e a promoção 

da saúde ao inseri-la na conduta realizada nos programas ministeriais de saúde. 

Além disso, o enfermeiro na consulta é o elo de comunicação entre as necessidades 

emanadas da população e a perspectiva de resolutividade. 
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Contudo, observa-se na prática do enfermeiro um desconhecimento acerca 

da consulta de enfermagem e como ela é operacionalizada, sendo confundida 

muitas vezes com o processo de trabalho.  

 

Com certeza, logo é muito importante o enfermeiro dentro da Estratégia 
Saúde da Família sem o enfermeiro a estratégia não funciona, se você 
observar uma consulta de enfermagem do pré-natal e você comparar com a 
consulta da médica é completamente diferente, a gente se liga mais nos 
detalhes, a gente tenta ter mais paciência, a gente investiga mais, é bem 
mais detalhada, mais rica. ENF. 3. 
 
O nosso processo aqui é mais baseado na promoção, na prevenção, ficar 
atento nos indicadores. ENF. 5. 
 
É muito obvio o processo de trabalho de enfermagem do enfermeiro na 
estratégia, a gente tem uma responsabilidade na parte administrativa, de 
organização, de atuação, de criação, de inovação, diante de toda essa 
clientela diversificada que a gente tem, a gente tem uma demanda muito 
diversificada tanto de proceder, de executar, de pensar, então se for para 
ter uma nota boa, é uma nota muito boa, é muita coisa para fazer. ENF. 12. 
 
É tipo assim .....úlcera não é úlcera é escara.... alguma coisa assim..... do 
processo de trabalho[...]os pontos fortes são que vai ter melhoras na 
comunicação, no diálogo, conversa .....ajuda até no diagnóstico ne? ENF. 
15. 

 

Estudos apontam que uma das dificuldades de operacionalização da consulta 

de enfermagem como preconizado é a fragmentação do saber sobre a consulta que 

ocorre no processo de formação dos enfermeiros. Os cursos de graduação, muitas 

vezes fazem uma abordagem fragmentada do assunto, pois ainda há uma 

valorização da visão medicocêntrica e hospitalocêntrica. Assim, a consulta torna-se 

pouco eficaz e de baixa resolutividade. (PEREIRA; FERREIRA, 2014).  

É válido destacar que a falta de conhecimento sobre a consulta de 

enfermagem, faz com que a utilização da CIPE® e as contribuições que a mesma 

traz para a assistência à saúde fique fragilizada. 

 

A CIPE
®
? Como é repita ai de novo a pergunta, mulher refresque a minha 

memória CIPE
®
 é aquela parte de acidentes com alguma coisa? Mulher eu 

confesso a você que eu nunca nem ouvi falar nisso to ouvindo falar agora 
por você, então assim eu não vou responder essa pergunta por que eu não 
tenho conhecimento para isso. ENF. 2. 
 

Nem eu sei o que é CIPE
®
. A gente não usa, alguém usa? Não tive 

nenhuma aluna que me falasse sobre isso. ENF. 6. 
 

Quando falaram CIPE
®
 eu achei que era sobre saúde do trabalhador, então 

eu quero saber o que é essa sigla, pra mim eu só conhecia a NANDA e 
conhecia que na época da gente há 30 e poucos anos não existia NANDA, 
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num existia nada disso, dessas siglas e assim a gente entrou no mercado 
de trabalho e eu acho que são coisas muito voltadas para a parte hospitalar 
né? ENF. 7. 
 
Olhe assim no meu processo do meu trabalho houve uma grande melhoria 
abriu mais horizontes pra mim entendeu? Assim, porque no momento que 
você ver e se apropria, você toma conhecimento você tem que mudar 
porque a pessoa tem que esta aberta para mudança se você não esta 
aberto para mudança você não anda nunca, você sempre fica naquela 
mesmice lá, eu acho muito importante por isso, porque você assim lhe dar 
um leque de conhecimentos também, você está baseado em alguma coisa, 
você esta respaldado, num é você dizer olhe você faça isso e cadê o porquê 
para a pessoa sentir a importância, eu to fazendo isso por quê? Porque eu 
vou melhorar, eu vou ate melhorar como pessoa entendeu? Não só da 
doença, mas também mudar seus conceitos entendeu? Eu acho que foi 
isso. ENF. 8. 
 

O que é CIPE
®
? É o que eu faço aqui? A gente faz tudo, o enfermeiro tem 

muitas atribuições todos os programas, todo ôôô, a gente sempre esta 
dentro daquele, dentro dos programas preconizados pelo ministério, 
coordena a equipe, ver a situação da enfermagem, eu já ouvi falar sobre a 

CIPE
®
  mas não to lembrada, e sinceramente não sei se é aplicada. ENF. 

11. 
 
O processo de enfermagem é seguir....eu acho assim, seguir os protocolos 
do ministério. ENF. 16. 

 

 Nota-se diante das falas que há uma certa dificuldade por parte dos 

profissionais conhecer a CIPE®  qual a sua função e aplicabilidade na prática dos 

serviços de saúde. 

 Diante disso, Cavalcante et al. (2016), em um estudo realizado na região 

centro-sul do estado do Paraná, enfatizam que há um conhecimento limitada acerca 

da utilização de terminologias em enfermagem e que as justificativas para tal foi a 

falta de hábito e a sobrecarga de trabalho que impedia o uso dessas terminologias. 

E ainda, os participantes desse estudo apresentaram uma “tendência 

para se eximir de uma prática fundamentada pelo raciocínio clínico e pensamento 

crítico-reflexivo” (p. 614). 

Diversas literaturas apontam que o desenvolvimento da enfermagem 

enquanto ciência vem sendo prejudicado devido a ausência de uma linguagem 

universal para estabelecer a definição e descrição de sua atividade. Na verdade há 

um desafio de universalizar sua linguagem evidenciando os elementos – 

diagnósticos, intervenções e resultados esperados – de sua prática. Isso ocorre 

devido aos vários sistemas e estruturas de classificação que foram sendo 

desenvolvidos. Por sob essa perspectiva, a CIPE® foi desenvolvida para unificar 

essa linguagem objetivando fornecer dados que indicam a contribuição da 
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Enfermagem no cuidado da saúde, promovendo mudanças em sua prática por meio 

da educação, administração e pesquisa (TRUPPEL et al., 2009; CUBAS; EGRY, 

2008; NOBREGA; GARCIA, 2005; SILVA; MALUCELLI; CUBAS, 2008; GARCIA, 

2016). 

Portanto, é preciso que o enfermeiro tome para si as discussões acerca da 

utilização da CIPE® nos serviços de saúde, como um importante instrumento do seu 

processo de trabalho e de tecnologias de enfermagem, a fim de favorecer a 

consolidação e visibilidade de seu papel na atenção primária em saúde. (CUBAS; 

EGRY, 2008; NOBREGA; GARCIA, 2005). 

  E ainda, a CIPE® constitui-se como um importante instrumento para 

documentar a consulta de enfermagem, servindo como base para tomar decisão 

clínica fornecendo um vocabulário que pode ser utilizado nos sistemas de 

informação computadorizada, dentre esses sistemas cita-se o e-sus que é uma 

proposta que deverá ser implementada e operacionalizada até o final de 2016. A 

linguagem utilizada por esse instrumento permite comparar textos clínicos, 

populações e áreas geográficas avançando no cuidado prestados durante as 

atividades de enfermagem e os resultados em saúde. A sua utilização fomenta o 

raciocínio clínico para guiar a prática através de um processo dinâmico constituído 

por uma sequencia de pensamentos até a chegada da tomada de decisão e 

resolução do problema que o paciente apresenta. (CAVALCANTE et al., 2016; 

SILVA; MALUCELLI; CUBAS, 2008; NOBREGA; GARCIA, 2009; GOLÇALVES et al., 

2013; BRASIL, 2014; GARCIA, 2016). 

Foi pensando nisso e nos relatos evidenciados no diagnóstico situacional da 

realidade, que elaborou-se uma tabela expondo os principais temas a serem 

trabalhados durante o processo de intervenção para implementação da CIPE® em 

uma ESF. 

 

Quadro 01. Disposição dos temas gerados a partir do diagnóstico situacional da realidade. 

Sessão Tema Questão 

 

1 

 

Aproximação com realidade para 

exposição dos fatos. 

Qual a importância do 

estudo? 

Quais contribuições o estudo 

trará para a prática clínica? 
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2 

 

Exposição da importância da 

consulta de enfermagem e como a 

mesma é/deve ser 

operacionalizada 

Qual a função da consulta? 

Quais as contribuições que a 

consulta de enfermagem traz 

para a prática clínica? 

Quais benefícios a consulta 

traz para o usuário? 

 

 

3 

 

Utilizando a CIPE® na consulta de 

enfermagem 

Como agregar as 

terminologias da CIPE® no 

cotidiano das práticas 

assistências dentro dos 

programas ministeriais? 

 

 As questões elencadas no quadro acima serviram de guia para o 

planejamento das ações, assim como, para as intervenções correspondentes aos 

passos da metodologia da pesquisa-ação. 

 

 

6.2 PLANEJANDO AS AÇÕES 

  

Para alcançar o objetivo proposto foi realizado a formação de uma roda de 

conversa com um grupo de enfermeiras que trabalham em uma ESF. Nesse grupo, 

foi exposto as informações obtidas no diagnóstico situacional da realidade 

elencando as dificuldades que permeiam o fazer do enfermeiro na ESF na utilização 

da CIPE®. 

A partir das fragilidades expostas no diagnóstico situacional, as ações 

planejadas foram: discutir o processo de enfermagem e a sua importância para uma 

assistência eficiente e eficaz; o significado da CIPE® para o trabalho do enfermeiro, 

mas especificamente na elaboração dos diagnósticos de enfermagem; e as 

contribuições que a CIPE® traz à assistência à saúde. 

As rodas de conversa foram realizadas na própria ESF, em uma sala com boa 

acústica, arejada, com cadeiras suficientes, espaço físico adequado com boa 

visibilidade e em horário que não atrapalhassem as condutas do serviço. Durante os 
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momentos foram utilizados os gravadores do tipo Mp3 para posterior transcrição. A 

pesquisadora, sempre chegava com antecedência para organização do local. 

De acordo com Caçapava (2008), um bom dimensionamento físico de uma 

sala e a forma com as cadeiras estão dispostas favorecem o processo de 

comunicação, se fazendo necessário que a pesquisadora se posicione em um local 

onde melhor possa visualizar a condução do processo e perceber as diferentes 

comunicações (verbal e não verbal). 

 Durante os encontros utilizou-se as estratégias de metodologias ativas que 

consistem na evocação do sujeito participante como um ser autônomo capaz de 

autogoverna-se em seu processo de formação tornando o profissional apto e ativo a 

aprender a aprender (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

o aprender a ser) através de abordagens pedagógicas progressivas que rompem a 

concepção do ser passivo (aquele que só recebe a informação), para um ser ativo 

(que buscará estratégias para mudar uma realidade sendo co-autor nesse 

processo). (MIRTES et al., 2008; FREIRE, 2006; FERNANDES et al., 2003). 

Dessa forma, haverá um salto quantitativo para um qualitativo para garantir a 

integralidade, qualidade, eficiência e resolutividade da atenção à saúde. Essa 

estratégia, facilita a concretização da práxis, pois o sujeito busca soluções para a 

realidade que está inserido tornando-o capaz de transforma-la e de transformar a si 

mesmo em um processo ininterrupto de transformações e buscas. (MIRTES et al., 

2008; FREIRE, 2006; FERNANDES et al., 2003). 

 Durante o planejamento das ações que foram desenvolvidas, elaborou-se um 

calendário de intervenções com os enfermeiros de uma ESF, no qual ficou 

estabelecido 3 momentos de intervenção. É válido destacar que durante esta etapa, 

todas as informações foram registradas pela pesquisado no diário de campo. 

No primeiro momento foi realizado uma aproximação com realidade para 

expor as fragilidades evidenciadas no diagnóstico situacional, para traçar as 

estratégias do encontro seguinte. Esse momento se deu de forma espontânea de 

acordo coma disponibilidade das participantes. Ao final, foi entregue uma avaliação 

aos participantes, para que eles expressassem a importância do momento, bem 

como, sugestões para o próximo encontro. 

No segundo momento, houve uma exposição dialogada acerca da consulta 

de enfermagem e a sua importância no processo de trabalho do enfermeiro, e ainda, 

as contribuições que a mesma traz na consolidação para uma práxica da 
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enfermagem. Nesse momento, houve uma exposição das resoluções que 

normatizam a consulta de enfermagem, suas etapas e como operacionalizar isso na 

prática cotidiana dos serviços, sem deixar de cumprir as atividades propostas pelos 

programas ministeriais. Ainda, nesse encontro foi fornecidos estudos de casos, para 

a resolução dos problemas de forma sistematiza com o estabelecimento das 

principais e reais necessidades de saúde por meio da elaboração dos diagnósticos 

intervenções e resultados esperados para a enfermagem, a fim de oferecer um 

atendimento eficiente e eficaz. Ao final, foi entregue uma avaliação aos 

participantes, para que eles expressem a importância do momento, bem como, 

sugestões para o próximo encontro.  

O terceiro e último momento foi permeado pelas discussões que envolvem 

a CIPE® e a importância que traz na consolidação e rearfimação de uma prática 

mais científica para a enfermagem. Teve a discussão de como introduzir uma 

linguagem unificada a partir da proposta da CIPE®, que para tal foi utilizada a 

estratégia do e-sus que é o sistema de informação adotado em todo o território 

nacional para registro das informações coletadas durante a consulta de 

enfermagem. Para isso, esse momento, foi conduzido pelo seguinte 

questionamento: como tornar a CIPE® aplicável no cotidiano da consulta e as 

contribuições que esta trará para a prática clinica do enfermeiro? Ao final, foi 

entregue uma avaliação aos participantes, para que eles manifestem a importância 

do momento, bem como, sugestões para o próximo encontro. 

É válido destacar que em todos os momentos foram apresentados resoluções 

e literaturas científicas que discutem sobre a temática abordada, bem como, 

demonstrado a conformação do cenário brasileiro nas discussões que envolvem a 

consulta de enfermagem utilizando a CIPE®, e ainda, os avanços que a prática do 

enfermeiro vem tendo para alcançar uma práxica para a enfermagem. 

  

  

6.3 CONSTRUÇÃO COLETIVA: EM BUSCA DE REFLEXÕES SOBRE A 

IMPLENTAÇÃO DA CIPE®  

 

As discussões foram conduzidas a partir de um roteiro contendo os temas e 

as questões elencadas no diagnóstico situacional da realidade, que está 

esquematizado na tabela 01. Sempre iniciáva-se a sessão fazendo um resgate do 
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conteúdo já discutido e também retomando a partir de alguma dúvida emergente do 

encontro anterior. 

 

Quadro 02. Resumo das ações desenvolvidas nas rodas de conversa. 

ETAPAS COMO FOI FEITO? RESUMO DOS RESULTADOS 

 

 

Diagnóstico 

situacional 

 

Aplicação de um 

instrumento de 

entrevista individual 

com perguntas abertas 

e fechadas 

Verificou-se o desconhecimento acerca 

da CIPE® e das contribuições que a 

mesma traz para o processo de trabalho 

do profissional enfermeiro. E ainda, que 

há por parte de algumas enfermeiras 

uma confusão sobre o que é e como 

deve ser a consulta de enfermagem. 

 

 

 

 

 

Ações 

educativas 

 

 

 

Foram 3 rodas de 

conversa, com 

temáticas definidas, 

utilizando metodologas 

ativas. 

Cada ação foi conduzida a partir de uma 

questão gerada no diagnóstico 

situacional. As principais conlcusões 

que esses momentos ofertaram foram: o 

interesse em interagir de formar 

participativa de cada ação; o 

compromisso das enfermeiras 

participantes do grupo em transformar o 

seu cotidiano de trabalho; e a pactuação 

firmada para continuidade do trabalho e 

implementação efetiva da CIPE® no uso 

do sistema de informação.  

  

A seguir, serão descritas as ações educativas que foram realizadas no grupo. 

 

1º AÇÃO EDUCATIVA: 

 

 A atividade correspondente teve uma duração de 1h. A metodologia utilizada 

foi a de exposição oral dialogada com a utilização de dispositivo multimídia. 

O primeiro momento foi marcado pela exposição do diagnóstico situacional da 

realidade, no qual foram elencados os principais itens que envolvem o conhecimento 
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acerca da consulta de enfermagem e o uso da CIPE®. Neste, foram realizadas as 

seguintes perguntas norteadoras: o que é consulta de enfermagem? O que você 

entende por CIPE®? Já conhece essa sigla?  

A pesquisadora começou a expor os pontos sobre o diagnóstico situacional 

da CIPE®, e percebeu um pouco de mal estar por parte das enfermeiras ao que 

estava sendo exposto. Esse mal estar, ocorreu na medida em que as enfermeiras 

manifestavam seu desconforto ao ser exposto algumas fragilidades apontadas nos 

discursos das entrevistas, no que diz respeito as etapas que envolvem a consulta de 

enfermagem para implementação da CIPE®. Nesse momento umas das 

participantes disse 

 

Então você está querendo dizer que tudo que aprendi está errado?! Não é 
mais assim que faz? Então o que estou fazendo no meu dia-a-dia não é a 
consulta de enfermagem? Todo aquele registro do histórico do paciente no 
prontuário não é consulta? Porque foi isso que me explicaram na faculdade. 
(P.10). 

 

Contudo, tal situação foi sendo desfeita quando a pesquisadora começou a 

interagir com as participantes expondo as demais etapas da consulta de 

enfermagem e estas começaram a expor seus pontos de vista. 

Sobre o questionamento do que é a consulta de enfermagem, ficou claro que 

elas têm a consulta como o histórico do paciente, ou seja, para elas a consulta de 

enfermagem é só fazer um histórico bem feito. Diante disso, uma das participantes 

expressou 

 

como aquele que a gente aprendeu na faculdade. (P.6).  

 

As enfermeiras deixaram claro que durante a consulta – na concepção delas 

é o histórico de enfermagem – é função da enfermeira estabelecer uma linguagem 

acessível e de entendimento do usuário, para assim fazer o registro no prontuário. 

Apesar das ações educativas que estavam sendo proporcionadas as 

enfermeiras participantes, elas continuaram a referir-se ao indivíduo em suas formas 

de cuidado no cotidiano dos serviços de saúde como „paciente‟ e não „usuário‟. 

Contudo, é válido salientar que segundo o dicionário aurélio (2014) paciente é 

uma nomenclatura de origem latina que significa ter paciência, ser conformado. 

Usuário é aquele que tem direito ao uso que se convém de algo ou desfruta de suas 
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utilidades. Os manuais da Atenção Básica – documentos oficiais do ministério da 

saúde – sempre se referem ao indivíduo como usuário por entender que ele tem o 

direito de uso e de desfruto de todos os benefícios dos serviços de saúde. 

Quando indagadas sobre o conhecimento da CIPE®, fez-se um silêncio! 

Durante esse momento, constatou-se que há uma falta de esclarecimento sobre o 

que significa a sigla, além disso percebeu-se que há uma grande inquietação quanto 

a busca por saber o que é e para que serve. 

O fato dos enfermeiros terem interesse em conhecer por si só foi considerado 

um fator positivo importante para a possibilidade de implementação da CIPE®, uma 

vez que demonstra por parte desses profissionais o compromisso com uma prática 

com fundamentação científica e a responsabilidade social. 

Desse modo, a pesquisadora expos em linhas gerais o que era a CIPE® e 

como era sua funcionalidade, e a importância da mesma para consolidação de uma 

enfermagem mais científica. Esse momento foi muito enriquecedor do ponto de vista 

da reflexão que proporcionou manifestação pelas discussões que começaram a 

emergir com a explicação. 

Um dos pontos abordados nas discussões foi sobre as terminologias técnicas 

utilizadas pelas profissionais de saúde em seu processo de trabalho. As 

participantes confundiam muitas vezes esses termos técnicos com os diagnósticos 

médicos. Sobre isso, umas das participantes relatou 

 

Uma vez fui tirar uma dúvida com uma médica aqui e ela percebeu que 
havia escrito a palavra cefaleia e disse que eu não poderia escrever cefaleia 
porque esse termo é diagnóstico médico e não termo técnico. E que não era 
papel da enfermagem registar diagnóstico médico. (P.10). 

 

Nesse momento, foi feito uma pausa para esclarecimentos sobre a diferença 

entre termo técnico e os diagnósticos médicos. Para os diagnósticos são 

normatizados no Código Internacional de Doença (CID) para classificar a patologia 

do paciente a partir dos sinais e sintomas, sendo esses de responsabilidade do 

médico e não do enfermeiro. E que os termos técnicos são expressões utilizadas 

pelos profissionais da saúde. 

Esse foi um dos momentos que gerou uma discussão mais acalorada, pois 

muitas dúvidas foram surgindo sobre isso e estas foram sendo esclarecidas sempre 

que possível. 
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Portanto, esse primeiro momento foi encerrado esclarecendo as dúvidas 

emergidas, e deixando para o seguinte encontro a questão norteadora: qual a 

função da CIPE®? Como deve ser o diagnostico de enfermagem? 

A avaliação foi um momento muito proveitoso, no qual as enfermeiras 

participaram ativamente do processo e superou as expectativas da pesquisadora. 

Apesar de algumas se mostrarem resistentes e até mesmo agressivas na forma de 

se expor, o que muito compreensivo, afinal, estava sendo exposto algumas 

fragilidades no processo de trabalho delas. 

Do ponto de vista das participantes, foi muito bom, e que esse tipo de 

discussão deveria ocorrer mais vezes, pois elas são interessadas em oferecer um 

atendimento mais resolutivo a sua população adscrita. 

Ao ser aplicado o instrumento de avaliação, as enfermeiras participantes 

relataram que aquele momento foi de aprendizado acerca do que é um termo 

técnico e um diagnóstico médico. E que a função delas é descrever os fenômenos 

como eles se apresentam, sem haver a necessidade da inferência sobre um 

diagnóstico médico. 

Durante esse momento, também foi observado na avaliação a superação do 

mal-estar gerado na exposição de algumas fragilidades, através do entendimento da 

proposta da ação que foi esclarecer que a consulta de enfermagem é realizada em 

etapas e que estas devem ser cumpridas para se efetivar um atendimento resolutivo 

e livre de danos decorrentes de imprudência, negligência e imperícia. 

 

 

2º AÇÃO EDUCATIVA: 

 

A atividade correspondente teve uma duração de 50min. A metodologia 

utilizada foi a de exposição oral dialogada com a utilização de dispositivo multimídia. 

Na segunda ação educativa realizada, foi introduzido a partir do 

questionamento emergido da ação anterior: qual a função da CIPE®? Como deve ser 

o diagnostico de enfermagem? 

Foi realizado uma aproximação com as etapas da consulta de enfermagem, 

como preconizado pelo COFEN e o que cada etapa significa. Dentre elas, destacou-

se os diagnósticos e intervenções de enfermagem. Foi mostrado o que era um 
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Diagnóstico de Enfermagem e qual a importância do mesmo no aprendizado da 

manipulação da CIPE®. 

Assim, durante o processo de aprendizagem foi levantado mais uma vez a 

questão dos termos técnicos e diagnósticos médicos e o quanto era difícil 

estabelecer uma padronização da linguagem da enfermagem, tendo em vista que 

não é isso que aprendem na graduação e que já fazem o trabalho do jeito que fazem 

há a anos, utilizando alguns diagnósticos médicos como termos técnicos. Esse 

ponto foi bem interessante, pois uma delas indagou: 

 

Desde 1976 quando entrei na faculdade era assim! E agora com esse 
negócio novo estão querendo mudar? Por quê? Para que?. (P.6). 
 

Por sua vez, outra participante disse: 

 

E hoje em dia isso não está sendo ensinado? Porque os estudantes 
chegam aqui e não falam nada! Nem fazem isso que você está dizendo. 
Então o ensino continua do mesmo jeito?(P.10). 
 

Essas indagações das participantes suscitou uma reflexão acerca do 

processo de ensino. Nesse momento, percebeu-se a necessidade da discussão que 

envolve a padronização da linguagem ocorrer durante a graduação de forma mais 

efetiva, haja vista, que é nesse processo que se desenvolve o pensamento crítico-

reflexivo dos futuros profissionais. 

Se faz necessário destacar que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

apontam que a formação tem que ser pautada em um ensino direcionado a 

formação crítica, generalista, humanística e reflexiva. E ainda, que durante o 

processo de formação um dos conteúdos abordados diz respeito a assistência de 

enfermagem em todos o ciclos vitais. Portanto, os conteúdos, competências e 

habilidades à nível de graduação devem conferir ao enfermeiro uma capacidade 

acadêmica/profissional de desenvolvimento intelectual e profissional a partir das 

demandas e necessidades da população. Desse modo, essas competências e 

conteúdos promovem no aluno/enfermeiro a capacidade de se tornar um profissional 

autônomo.  

Suscitou também o questionamento sobre o grau de autonomia que o 

enfermeiro tem, pois durante essas indagações as próprias participantes chegaram 

a conclusão que o processo de trabalho do médico, pois como elas desconhecem o 
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que é próprio da enfermagem, elas se apropriam do saber médico para conduzir seu 

processo de trabalho. Com isso, uma das participantes cogitou:  

 

será que estamos perdendo nossa autonomia, ou ainda não a 
conquistamos?. (P.7). 

 

O que ficou muito claro para as participantes é que a enfermagem precisa 

tomar para si as discussões que envolvem o processo de trabalho do enfermeiro e 

como o mesmo tem autonomia na tomada de decisão nas resoluções dos problemas 

de saúde emanadas da população, pois isso faz com que a enfermagem seja mais 

científica e incorpore em seu cotidiano o que lhe é de direito. 

As participantes relacionaram isso, com a falta de respeito por parte de outros 

profissionais da saúde como o médico que tem o enfermeiro como aquele que lhe 

deve obediência, pois tudo que o enfermeiro faz é pautado no saber médico. 

Merhy e Franco (2003) apontam que com o crescimento econômico e o 

desenvolvimento tecnológico, possibilitou ao setor saúde a implantação de políticas 

sociais amplas. Contudo, o sistema de saúde sofria com a adversidade de práticas 

com características hospitalocêntricas de um modelo tecnoassistencial que encarece 

os custos com a saúde. Destaca-se ainda que com a expansão do ensino clínico e o 

estímulo à especialização, este modelo tem como principal objetivo no ato do assistir 

à saúde a produção de procedimentos. 

Sob essa perspectiva Merhy e Franco (2003) denominam esse modelo 

assistencial de procedimento centrado, no qual a uma ênfase na medicalização da 

população e produção de consultas e exames e secundariamente existe a 

preocupação com as reais necessidades do indivíduo/coletivo. Contudo, esse 

modelo traz impacto nos ganhos de autonomia, haja vista que atenção volta-se ao 

procedimento e não ao usuário. E ainda, esse modelo rompe com as relações de 

acolhimento e vínculo com o usuário tendo em vista que reorganiza o processo de 

trabalho em saúde de acordo com modelo tecnoassistencial. 

Portanto, o uso da terminologia específica e universal da enfermagem, traz 

isso, coloca a enfermagem em um patamar igual aos dos demais profissionais da 

saúde, sem a necessidade de ser submisso(a) a ninguém. 

Desse modo, para encerrar o momento foi entregue folhas em branco para 

que eles colocassem por meio de uma palavra ou frase o sentimento deles diante o 
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tema trabalhado. Essas palavras e frases que mais se destacaram foram 

organizadas conforme exposto: 

 

Fig. 3. – Diagrama das palavras mais enfatizadas pelos participantes. 

 
Fonte: próprio da autora. 

 

Apesar de o momento ter iniciado com a questão: qual a função da CIPE®?. A 

discussão tomou novos horizontes, que são fundamentais para o entendimento da 

CIPE®. Assim, para a pesquisadora essa ação foi de extrema importância pela 

inquietação provocada nos participantes, que fez com que eles almejassem por 

mudança e pela conquista de novos espaços nos serviços de saúde e no processo 

de trabalho multiprofissional.  

Ressalta-se que embora seja atribuída a denominação de novos espaços aqui 

não se configura como novos espaços, uma vez que o espaço já existe. A mudança 

será na operacionalização do processo de trabalho nesse lugar. 

E mais, que essa discussão traz a tona a insatisfação das participantes da 

configuração do papel do enfermeiro no cenário da assistência à saúde. 

Quando aplicado o instrumento de avaliação do momento, os participantes 

deixam claro que é preciso mais discussões sobre o tema e que desejam de fato 

incorporar atitudes que façam com que a profissão cresça e seja mais valorizada 

tanto pelos sujeitos sociais, individual e coletivo objeto de seu cuidado, quanto como 

pelos demais profissionais da saúde e pelas instâncias gestoras. E ainda, cogitaram 

a participação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesse processo, incluindo a 

indagação: „e a secretaria como irá se envolver nesse processo?‟. 

  

 

3º AÇÃO EDUCATIVA: 



58 

 

A atividade correspondente teve uma duração de 55min. A metodologia 

utilizada foi a de exposição oral dialogada com a utilização de dispositivo multimídia. 

Como durante o segundo momento a questão: qual a função da CIPE®? Não 

pode ser contemplada, devido a outras indagações relevantes no processo. Esse 

questionamento foi retomado neste momento e acrescido da seguinte interrogação: 

quais dificuldades você encontra para operacionalizar a CIPE® no seu cotidiano de 

trabalho? 

 Esse momento foi o mais tranquilo em relação aos demais, pois teve como 

foco, aproximar os enfermeiro com a CIPE®. Foi demostrado que essa classificação 

é importante para padronizar a linguagem que é utilizada durante a consulta de 

enfermagem, no que diz respeito as anotações que deveram compor o 

histórico/diagnóstico/condutas a serem realizadas. A pesquisadora teve o cuidado 

de deixar claro como a CIPE® trabalha e como incorporar isso, na utilização do 

sistema de informação que é o e-SUS. 

 Ainda nesse momento, foram elucidados sobre como essa classificação é 

composta e como deve ser o raciocínio para sua utilização. Para tal, faz-se 

necessário o raciocínio processual, o interativo e o condicional; a fim de esclarecer 

isso, foi elaborado o seguinte esquema 

 

Fig. 4. – Etapas para uso da Classificação Internacional para a Prática em Enfermagem. 

 
Fonte: adaptado de Garcia e Nobrega, 2013. 

 

É válido destacar que o raciocínio condicional é o principal para o 

estabelecimento da padronização da linguagem, haja vista, que é no julgamento 

clínico que o enfermeiro elabora os diagnósticos de enfermagem a partir das 

respostas/sinais/sintomas do indivíduo/família/comunidade que subsidiará as 

intervenções e resultados esperados. 
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Os participantes prestaram atenção atentamente e com muito interesse no 

funcionamento da CIPE®. Contudo esse momento foi só uma aproximação, pois a 

unidade ainda não dispunha de computadores na sala de atendimento dos 

enfermeiros, e que estes estavam para chegar na unidade do mês de Dezembro. 

Com isso, nesse momento deixamos pactuados que em Fevereiro as atividades de 

implementação mais efetiva da CIPE® retomaria e com mais fervor, pois a SMS 

também será envolvida com mais precisão nessa atividade. 

O mês de fevereiro foi pactuado devido as seguintes causas: não há previsão 

de dia em Dezembro de quando os computadores serão instalados, que neste mês 

há o recesso natalino e que em Janeiro eles estarem se ambientalizando ao uso do 

computador durante a consulta e como funciona o e-sus. Para que após isso, eles 

consigam agregar e co-relacionar o uso da CIPE® no e-sus que é o sistema de 

informação que eles irão trabalhar. 

Nesta etapa, tanto a pesquisadora, como os participantes perceberam a 

necessidade de interação entre a SMS e as USF, especificamente as enfermeiras 

dessas unidades na consolidação do uso da CIPE® na consulta de enfermagem. E 

que o trabalho da pesquisadora fortalecerá o vinculo e o compromisso profissional 

com os princípios do SUS e diretrizes da APS. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o trabalho conseguiu contemplar parcialmente os objetivos e a 

questão de pergunta proposta, mas conseguiu despertar nos participantes o 

interesse por mudanças em seu processo de trabalho. E ainda, suscitou no 

momento das ações educativas reflexões sobre como está configurado o processo 

de trabalho dos participantes no setor saúde e como o mesmo consegue atender as 

demandas emanadas da população. 

É notório nas falas dos entrevistados o despreparo profissional no que diz 

respeito a essa classificação e as contribuições que a mesma traz para tornar a 

enfermagem cada vez mais científica. Isso acaba fazendo com que o enfermeiro ao 

não conhecer e não utilizar uma linguagem própria, que ele se utilize de ferramentas 

do processo de trabalho de outros profissionais, mas especificamente do médico. 

Tal fato ficou muito claro na fase de implementação da pesquisa, que buscou 

introduzir, através de ações educativas, as contribuições dessa classificação para o 

cotidiano do trabalho do enfermeiro. Nesta etapa, os enfermeiros elencaram a 

questão de ter passado até por constrangimento ao fazer o registro de uma palavra 

que ele julgava ser termo técnico, quando na verdade era diagnóstico médico. 

Se faz mister destacar que, essa confusão na hora de fazer a anotação ocorre 

justamente pelos profissionais terem a dificuldade de colocar no papel a 

nomenclatura correta. Tal fato, segundo relato das participantes, se deve ao 

processo de formação, no qual é centrado no aprendizado de nomenclaturas 

médicas, e que a consulta de enfermagem se restringe ao histórico (anamnese e 

exame físico), apenas. 

Tal prerrogativa leva-nos a reflexão sobre o processo de formação que 

deveria (deve) formar de acordo com as prerrogativas estabelecidas pelos COREN e 

COFEN. Contudo observou-se ainda que, há uma certa inobservância no ensino do 

processo de enfermagem em detrimento ao ensino pautado na queixa-conduta.  

Os conselhos responsáveis por regularizar e fiscalizar a prática do enfermeiro 

nos estabelecimentos de saúde tem o papel primordial na divulgação e efetivação da 

consulta de enfermagem pelos profissionais enfermeiros. Bem como, esclarecimento 

das contribuições que a mesma traz ao processo de trabalho e a assistência à 

saúde à população. Assim sendo, o trabalho  propõe a divulgação e fomento dos 

resultados aos conselhos a fim de que, possam construir alianças fortificadas de 
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processos de trabalho e cumprimento de normativas já estabelecidas em normas 

reguladoras.  

Outro ponto evidenciado durante a construção do trabalho foi a questão dos 

enfermeirandos nos serviços de saúde. Esse serviço recebendo os alunos como 

enfermeirandos, os mesmo não estimulam a utilização de uma linguagem 

padronizada. Com isso, inferiu-se que os enfermeirandos tem uma dificuldade em 

desenvolver as etapas da consulta de enfermagem como preconizado. Tal fato 

dificulta a incorporação da CIPE® no processo de trabalho em enfermagem/saúde. 

Diante disso, é preciso que o processo de formação seja direcionado ao 

estimulo e orientação para realização da consulta de enfermagem como preconizado 

pelos órgãos que fomentam o fazer da enfermagem – COFEN e COREN. Nessa 

perspectiva o trabalho contribuirá no excito as discussões no âmbito da graduação à 

prática efetiva da consulta de enfermagem nos serviços de APS do território 

nacional. Através, da exposição e compartilhamento dos saberes da pesquisadora e 

estudos publicados na área com os docentes das instituições que oferecem o curso 

de enfermagem. 

O processo de formação tem que ser o eixo regulador de toda a prática 

profissional, ao oferecer todo o aporte teórico-prático para execução de uma prática 

pautada na cientificidade do cuidar. E ainda, fortalecer a categoria a fim de promover 

um salto quantitativo para o qualitativo do saber e da operacionalização de uma 

profissão comprometida com o bem estar do individuo e seu coletivo através de 

ações eficientes e eficazes. 

 Portanto, é preciso que o aluno enquanto enfermeirando busque introduzir no 

serviço conhecimentos novos ou até mesmo promova uma qualificação com os 

profissionais que se encontram no serviço. É necessário que o aluno entenda que 

não está no serviço apenas para cumprir normativas e metas, isso vai além. Vai de 

encontro com a operacionalização dos princípios do SUS e concretização das 

diretrizes da APS que clama por mudanças. 

E ainda, tal fato eleva o enfermeiro do patamar subalterno ao médico e passa 

a ser aliada ao processo de trabalho em saúde, pois o mesmo passa a compreender 

o porque, o para quem e o para quê ele trabalha. Pois, o enfermeiro tem que está 

apto para ouvir e compreender bem como, promover um atendimento com enfoque 

integral, aspectos biológicos, sociais e espirituais de seu usuário. A comunicação 

estabelecida pode ser considerada como um dos mecanismos para proporcionar ao 
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usuário/família uma assistência plena e qualificada através do uso de uma 

linguagem padronizada. 

Do ponto de vista, da operacionalização do trabalho ressalta-se a importância 

de vivenciar uma experiência tão exitosa e perceber a sede por mudanças dos 

profissionais que estão no serviço e o quanto eles gritam por uma enfermagem mais 

autônoma e respeitada diante os serviços de saúde. 

A realização deste estudo foi de grande importância para amadurecimento 

intelectual e profissional, através deste pude aprofundar meus conhecimentos 

teóricos e práticos, através da bibliografia e, assim, aproximar com a discussão 

proposta no trabalho. Além disso, por se tratar de uma pesquisa-ação favorece um 

melhor entendimento entre o que foi dito e o que demostrado durante as 

intervenções, isso faz com o que o trabalho não apenas mostre uma interpretação 

de dados, mas que busque transformar a realidade do objeto de pesquisa.  

Não obstante, destaca-se que o trabalho irá continuar promovendo as 

intervenções em todas as USF que dispõe o estudo e quiçá em outras unidades do 

município de Natal/RN, para que este seja um município de referência citado como 

experiências exitosas na utilização da CIPE® na APS. 

A construção desse trabalho foi marcada por algumas dificuldades. Dentre 

elas citam-se: a dificuldade em marcar as entrevistas, devido muitas USF estarem 

em reforma no momento da pesquisa; e alguns profissionais estarem de licença. E 

quando o encontro se concretizava pude observar a infra-estrutura comprometida, e 

sala divididas com outros profissionais; em uma das entrevistas cheguei a ser 

atendida em salas com apenas banquinhos, pois no momento não dispunha de 

salas vazias para atendimento.  

Ressalta-se, a dificuldade em encontrar uma bibliografia mais atual que 

discorresse sobre a proposta da pesquisa em questão que pudesse me dar um 

maior embasamento científico na construção do trabalho. Caminho torto e longo, 

afinal, conclui-se esse trabalho com algumas indagações e surpresas positivas e 

negativas, mais positivas que negativas. Portanto, encontrar uma bibliografia atual 

que desse o suporte teórico necessário para analisar as entrevistas fizeram com que 

por vários momentos fez com que recorresse à leitura de clássico e de literaturas 

antigas, bem como estimulava a busca por novas bibliografias. 

Portanto, o estudo pretende suscitar discussões a nível nacional e local sobre 

o objeto de estudo. E mais, promover reflexões nos enfermeiros que trabalham na 
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APS, por meio da ESF, por meio de uma prática fundamentada e preocupada com o 

atendimento as reais necessidade do usuário. E principalmente, a fortificação de 

uma profissão autônoma e comprometida em atender os princípios doutrinários do 

SUS. 

Assim, a pesquisa pretende disseminar o conhecimento a cerca da 

importância da utilização da CIPE® durante a consulta de enfermagem através da 

implantação efetiva dessa classificação no cotidiano dos serviços de saúde. Pois 

estes urgem por transformações nos espaços de gerir saúde, principalmente 

naquele que o enfermeiro está inserido.   
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APENDICE A – ROTEIRO NORTEADOR DAS ENTREVISTAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Dados de Identificação: 

Nome (só iniciais): ________________________ 

Idade: _______    Sexo:   Masculino ( )      Feminino (     ) 

Local de Trabalho: ________________________________________ 

Há quanto tempo trabalha na Instituição?__________ 

Carga horária semanal? ___________ 

Possui outro vínculo empregatício? Sim (   ) Não (   ) 

Em caso afirmativo: (   ) Instituição pública (   ) Instituição privada 

Tempo de formação? ____________ 

Possui curso de pós-graduação? Qual curso? Qual o ano de conclusão? 

Quais os principais cursos de atualização que realizou a partir do PSF? 

 

Questões Abertas 

1. Qual a sua visão acerca da ESF? Ela tem conseguido fortalecer a atenção 

básica? 

2. Quais as mudanças no processo de produção dos serviços de saúde 

ocorreram a partir da implantação da ESF? 

3. Qual o significado que foi atribui à CIPE® no seu processo de enfermagem? 

4. Quais as principais resistências que você identifica na operacionalização da 

ESF baseada na CIPE®? 

5. E quais os pontos fortes? Quais estratégias você utiliza para tentar superar as 

resistências e fragilidades? 
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APENDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

 
 

ESCLARECIMENTOS: 
 

Caro(a) Enfermeiro(a), o objetivo deste é solicitar o seu consentimento para 
participar voluntariamente da pesquisa intitulada “CLASSIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL DA PRÁTICA EM ENFERMAGEM: UMA PESQUISA-AÇÃO NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE”, que será conduzida pela Mestre em 
Enfermagem Tayssa Suelen Cordeiro Paulino responsável pela pesquisa, sob a 
orientação da professora Dr.ª Soraya Maria de Medeiros cujo propósito é 
implementar  a Classificação Internacional das Práticas em Enfermagem (CIPE®) em 
Unidades de Saúde da Família (USF),  analisando seu o impacto. 

 
Atribuímos a relevância desta pesquisa ao fato de poder contribuir com as 

discussões acerca do papel do enfermeiro e a importância da CIPE® nesse 
processo, especificamente na ESF. 

 
 A coleta das informações será por meio de entrevistas individuais, em que 
após prévia autorização dos participantes da pesquisa, será utilizado um 
GRAVADOR MP3 ou GRAVADOR COMUM para captar as informações de forma 
precisa. 
 
 Os procedimentos de coleta de dados, durante a sua participação na 
pesquisa, poderão oferecer riscos mínimos considerando que a investigação utilizará 
como abordagem empírica apenas o instrumento de entrevista. 
 

Os resultados obtidos no estudo serão disponibilizados para fins científicos, 
havendo o compromisso por parte do pesquisador em manter anonimato de sua 
participação. 

 
Ressaltamos ainda que o entrevistado poderá desistir da pesquisa em 

qualquer momento, sem que lhe seja imputada penalidades e/ou prejuízos. Mesmo 
não havendo necessidade de ressarcimento, o pesquisador se responsabiliza por 
possíveis custos solicitados pelo entrevistado, em função da pesquisa, desde que 
fique comprovada legalmente a relação dos mesmos com a pesquisa em foco. 
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Esta pesquisa terá a coordenação da Dr.ª Soraya Maria de Medeiros, 
professora do curso de pós-graduação em Enfermagem da UFRN. Quaisquer 
dúvidas sobre questões éticas que envolvem a pesquisa, você pode procurar o 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN através do telefone (84) 3215-3135. 

 
Desde já agradecemos a sua disponibilidade voluntária, e solicitamos a 

confirmação da sua participação neste documento. 
 
CONSENTIMENTO: 
 
Eu, ____________________________________________________, aceito 

participar da pesquisa intitulada “CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DA 
PRÁTICA EM ENFERMAGEM: UMA PESQUISA-AÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EM SAÚDE”. 

 
Prof

a
. Ma. Tayssa Suelen Cordeiro Paulino (Responsável da Pesquisa)  

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
R. Orlando Silva, 2897 - Capim Macio, Natal - RN, 59080-020. 
Telefone: (84) 3235 – 1415 (ramal 275) 
 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do Informante 

 
 

  
 

_____________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 

              
 
               Impressão 
            datiloscópica 
 
 

  
 
 
 

 
 

Natal/RN, _____/_____/2016. 

 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo “CLASSIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL DA PRÁTICA EM ENFERMAGEM: UMA PESQUISA-AÇÃO NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE”, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 
e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 
assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 
o ser humano. 

 
Natal/RN, ____/____/2016. 

 
________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável
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APENDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE DOUTORADO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 
 

Eu, _____________________________________________, depois de 
entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “CLASSIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL DA PRÁTICA EM ENFERMAGEM: UMA PESQUISA-AÇÃO NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE” poderá trazer e, entender especialmente os 
métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da 
necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, o 
pesquisador TAYSSA SUELEN CORDEIRO PAULINO a realizar a gravação de 
minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 
1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 
revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 
das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 
feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 
do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Dr.ª SORAYA MARIA DE 
MEDEIROS, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 
 
 

Natal, ___ de ___________________ de 2016. 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APENDICE D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DE IMAGEM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 
 

Eu, ______________________________________________________, 
AUTORIZO o(a) Prof(a) SORAYA MARIA DE MEDEIROS, coordenador(a) da 
pesquisa intitulada: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DA PRÁTICA EM 
ENFERMAGEM: UMA PESQUISA-AÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE a 
fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de FOTOS com o fim específico 
de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em 
outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 
jornais. 

 
A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem 

para os fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. 
Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 
O pesquisador responsável TAYSSA SUELEN CORDEIRO PAULINO, 

assegurou-me que os dados serão armazenados em meio digital (HD), sob sua 
responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão destruídas.  

 
Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação 

na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 
 

 

 

Natal, ___ de ___________________ de 2016. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável
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APENDICE E – ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DAS REUNIÕES GRUPAIS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS REUNIÕES DO GRUPO 

 

1. Tema do encontro: ______________________________________________  

 

2. Reunião número: __________________ 3 Data: ________________  

 

4. Quais as dificuldades vivenciadas sobre o tema no cotidiano do processo de 

trabalho?  

 

5. De que forma os conhecimentos discutidos poderão contribuir para a sua 

atuação?  

 

6. Como vocês avaliam o encontro? 
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APENDICE F – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ARTIGO 1:  CONTRIBUIÇÕES DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DA 

PRÁTICA EM ENFERMAGEM PARA O E-SUS 

 

 

 

RESUMO 

 

Objetivo: discutir as contribuições da consulta de enfermagem por meio da CIPE® 

na Atenção Primária à Saúde para consolidação do e-SUS na práxi da enfermagem. 

Método: Trata-se de uma reflexão que para tal, foi realizado buscas de artigos nas 

bases de dados da SCIELO, BDENF e LILACS indexadas na Biblioteca Virtual de 

Saúde utilizando os seguintes descritores: Consulta de Enfermagem; Enfermagem; 

Atenção Primária em Saúde. Resultados: Atualmente nos serviços de saúde a 

estratégia e-sus na Atenção Básica permite o atendimento de forma individualizada. 

É, por isso, que a utilização da CIPE® na prática do enfermeiro para consolidação do 

e-SUS é primordial para o desenvolvimento positivo da APS no território por 

promover um registro padronizado e coerente de informações, podendo estas ser 

comparadas entre os centros de atendimento. Conclusão: A relevância do uso da 

CIPE® reforça as atribuições do enfermeiro segundo uma perspectiva holística e 

integrativa da clínica com a epidemiologia. 

 

Descritores: Processos de Enfermagem; Enfermagem; Atenção Primária em Saúde. 

Key words: Nursing Process; Nursing; Primary Health Care. 

 

INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, o e-SUS na Atenção Básica (AB) foi criado com o intuito de atender 

a demanda de Unidades Básicas de Saúde (UBS) que utilizam o Prontuário 

Eletrônico do Cidadão (PEC), como aqueles que ainda utilizam o sistema de Coleta 

de Dados Simplificada (CDS). Esse sistema substitui o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB) a fim de atender os panoramas de informatização e 

conectividade dos diversos serviços de saúde. Assim sendo, tem por excelência a 

qualificação da gestão da informação, com foco na ampliação na qualidade de 
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atendimento à população por meio da reestruturação das informações da Atenção 

Básica à nível nacional(1). 

Partindo do pressuposto que a AB constitui-se como um conjunto de serviços 

oferecidos à população dentro de um território, se faz mister destacar que embora o 

Ministério da Saúde utilize a nomenclatura de AB para o nível de complexidade na 

organização da rede de serviços de saúde, no Brasil destaca-se que no presente 

artigo será utilizada a nomenclatura de Atenção Primária em Saúde (APS). 

Considera-se esta como a mais adequada para o estudo pelo fato do tratar-se de 

uma análise sobre a Classificação Internacional de Práticas em Enfermagem e 

ainda, APS é a nomenclatura utilizada internacionalmente. 

O papel da APS configura-se na porta de entrada do usuário aos serviços de 

saúde. Portanto, o trabalho desenvolvido abrange as múltiplas manifestações do 

corpo que expressa a nível individual as necessidades de uma população(2)
. 

Desse modo, durante uma consulta clínica o profissional da APS utiliza uma 

classificação universal para atribuir uma determinada enfermidade a partir da queixa 

do paciente (sinais e sintomas), essa é demandada pela Classificação Internacional 

da Atenção Primária (CIAP) que permite a tabulação do conjunto de problemas 

mencionados pelo usuário. Contudo, é válido salientar que o emprego dessa 

classificação parte da premissa do “motivo da consulta”, ou seja, anotar e ordenar 

uma queixa na condição de conhecimento que se tem durante a consulta(3)
. 

Não obstante, a Enfermagem, consequentemente, sofre a influência desta 

reformulação no seu corpo de conhecimentos, especialmente, no que concerne a 

utilização do processo de enfermagem/consulta de enfermagem na sua prática na 

APS. Uma vez que as transformações produzidas não influenciam apenas o 

cuidado, mas os valores, o conhecimento, as habilidades, bem como as políticas de 

atenção em saúde(4). 

Destarte, a atualidade da discussão sobre a implantação da CIPE no 

processo de trabalho da enfermagem no âmbito da APS emerge como uma questão 

relevante do ponto de vista de sua contribuição prática para a eficiência do e-sus, 

pois determina uma linguagem universal a ser utilizada por todos os profissionais 

enfermeiros que compõe o serviço e consequentemente uma melhora na qualidade 

do atendimento prestado.   
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Dessa maneira, pretende-se discutir as contribuições da consulta de 

enfermagem por meio da CIPE na Atenção Primária à Saúde para consolidação do 

e-SUS na práxi da enfermagem. 

 

MÉTODO 

 

 Trata-se de uma reflexão que busca discutir a importância da utilização da 

CIPE® na consulta de Enfermagem para consolidação do e-SUS na APS. Para 

embasar cientificamente os resultados da pesquisa foi realizada uma revisão 

integrativa, que tem por intuito reunir e sintetizar os dados sobre um determinado 

fenômeno. 

 Desta forma, para elaboração deste manuscrito percorreram-se as seguintes 

etapas: estabelecimento do objetivo da revisão; definição dos critérios de 

inclusão/exclusão e das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; 

análise dos resultados; discussão e  apresentação dos resultados e a última etapa, a 

apresentação da revisão. 

Para tal, as buscas de artigos foram feitas nas bases de dados da SCIELO, 

BDENF e LILACS indexadas na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando o 

operador booleano and para cruzamento dos seguintes descritores: Consulta de 

Enfermagem; Enfermagem; Atenção Primária em Saúde. 

 Para seleção dos artigos foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

artigos disponíveis on-line, que compartilhassem com o objetivo e tema proposto, 

publicados nos últimos 05 anos, nos idiomas inglês, português e espanhol. Deste 

modo, excluíram-se: produções em formato de resumo, duplicadas e carta ao editor. 

 Os dados utilizados neste estudo foram devidamente referenciados, 

respeitando e identificando seus autores e demais fontes de pesquisa, observando 

rigor ético quanto à propriedade intelectual dos textos científicos que foram 

pesquisados, no que diz respeito ao uso do conteúdo e de citação das partes das 

obras consultadas. 

 

RESULTADOS 

 

Durante a pesquisa foi encontrado um total de 38 artigos, destes após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram utilizados 5 artigos dispostos 
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nas bases de dados da SCIELO, BDENF e LILACS. Além de artigos, foram 

utilizados manuais ministeriais que discorriam e compartilhavam sobre o objetivo da 

pesquisa. 

Assim, como forma de organizar os artigos encontrados e quais contribuições 

trouxe para o trabalho, estes foram organizados no quadro abaixo de acordo com 

ano de publicação, base de dados, título, objetivo e principais conclusões. 

 

Quadro 1 - Disposição dos artigos de acordo com o ano de publicação, base de 

dados, título, objetivo e principais conclusões. 2016. 

Base 

de dados 

Ano Título Tipo de 

abordagem 

Objetivo Principais conclusões 

SCIELO 2011 Sistemas de 

classificação 

de 

enfermagem 

e sua 

aplicação na 

assistência: 

revisão 

integrativa de 

literatura. 

Qualitativo Buscar 

evidências 

sobre o uso 

de sistemas 

de 

classificação 

de 

enfermagem 

na 

assistência, 

por meio de 

revisão 

integrativa da 

literatura. 

O estudo apontou que os 

sistemas de Classificação da 

Enfermagem mais evidenciados 

foram o NANDA, NIC e NOC e 

suas combinações. Desta 

forma, a CIPE e a CIPESC 

tiveram um percentual de 

aproximadamente 32%. E 

ainda, os estudos foram 

organizados em quatro 

categorias:implementação de 

sistemas de classificação de 

enfermagem nos serviços; 

avaliação da implementação 

dos sistemas de classificação 

de enfermagem; educação 

continuada após 

implementação de sistemas de 

classificação de enfermagem e 

validação de definições 

elaboradas para os 

diagnósticos de enfermagem 

após implementação de 

sistemas de classificação de 

enfermagem. Assim, foi 

possível observar que com a 

implementação de sistemas de 
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classificação há benefícios para 

a assistência, para organização 

do serviço e consequentemente 

melhora na qualidade do 

cuidado. 

SCIELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

Interfaces do 

processo de 

trabalho do 

enfermeiro 

na estratégia 

saúde da 

família. 

Qualitativo  Analisar as 

interfaces do 

processo de 

trabalho dos 

enfermeiros 

da Estratégia 

Saúde da 

Família no 

município de 

Santa 

Cruz/RN, 

Brasil. 

O estabelecimento do vínculo e 

a criação de laços de 

compromisso com 

coresponsabilização entre os 

profissionais e a população são 

essenciais para que o objetivo 

do PSF seja alcançado. 

Contudo o profissional tem que 

ampliar seu referencial sem 

ultrapassar os limites de sua 

ação individual e isolada de 

forma a atender o universo das 

necessidades do usuário, 

favorecendo uma atenção 

integral. 

BDENF Subconjunto 

terminológico 

da 

classificação 

internacional 

para a 

prática de 

enfermagem: 

revisão 

integrativa. 

Qualitativo Identificar 

nas 

publicações 

científicas as 

iniciativas do 

desenvolvim

ento e o uso 

dos 

subconjuntos 

terminológico

s da CIPE®. 

Os subconjuntos de 

terminologia de CIPE® são uma 

fonte de conteúdo e um produto 

do ciclo de vida, e que a partir 

da validação e aperfeiçoamento 

pode-se contribuir para o 

desenvolvimento desta 

classificação para a prática de 

enfermagem. É digno de nota 

que os enfermeiros de 

diferentes países, incluindo o 

Brasil, estão mostrando um 

interesse no tema em uma 

terminologia de referência a ser 

utilizada em todo o mundo para 

fortalecer e expandir os efeitos 

da profissão na assistência, 

educação e pesquisa em 

enfermagem. 

SCIELO Prontuário Qualitativo Investigar a Em estudo realizado na cidade 
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Eletrônico: 

uma 

ferramenta 

que pode 

contribuir 

para a 

integração 

das Redes 

de Atenção à 

Saúde. 

existência e 

a 

acessibilidad

e ao 

prontuário 

eletrônico na 

atenção 

primária à 

saúde. 

de Montes Claros (MG), o 

prontuário eletrônico não é 

utilizado como ferramenta de 

gestão nas Unidades Básicas 

de Saúde de. Contudo, é 

essencial a utilização desse 

modelo de registro na atenção 

primária, uma vez que ele 

proporciona uma maior 

qualidade ao atendimento e à 

gestão pública, pois: poderia 

reduzir o número de papéis 

arquivados, diminuir a 

ocorrência de erros de conduta; 

os dados poderiam ser 

armazenados por mais tempo; 

evitaria a redundância de 

procedimentos, tais como 

exames; aumentaria a 

produtividade do serviço e a 

satisfação dos usuários; e 

facilitaria a intercomunicação 

nos pontos de atenção. Sendo 

assim, a implantação dos 

prontuários eletrônicos em todo 

o território nacional seria um 

grande passo em direção à 

melhoria na qualidade da 

assistência prestada aos 

pacientes, por gerar facilidade, 

agilidade e segurança para os 

profissionais de saúde. A saúde 

pública brasileira se tornaria 

mais completa e precisa. 

BDENF A 

terminologia 

CIPE
®
 e a 

participação 

do Centro 

CIPE
®
 brasil

Qualitativo  Descrever a 

evolução da 

Classificação 

Internacional 

para a 

Prática de 

A CIPE
®
 foi planejada para ser 

parte integral da infraestrutura 

global de informação, 

fornecendo dados sobre as 

práticas e as políticas de 

atenção à saúde, de sorte a 
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eiro em seu 

desenvolvim

ento e 

disseminaçã

o. 

Enfermagem 

(CIPE
®
 ). 

melhorar a atenção à clientela, 

no âmbito mundial. Desse 

modo, caracteriza-se como um 

instrumento que facilita a 

comunicação da(o)s 

enfermeira(o)s entre si, com 

outros profissionais de saúde e 

com os formuladores de 

políticas relacionadas à saúde e 

à formação de recursos 

humanos. Mister é que, no 

processo de cuidar, a(o)s 

enfermeira(o)s utilizem o 

conhecimento teórico-prático e 

os instrumentos, métodos e 

processos específicos da área, 

na gerência e na execução do 

cuidado de enfermagem, 

buscando a excelência das 

ações, as suas e as de sua 

equipe, para alcançar junto à 

clientela a principal finalidade 

da profissão - prestar um 

cuidado digno, sensível, 

competente e resolutivo, que 

contribua para a solução, para 

o alívio ou para a prevenção de 

problemas de saúde, e que 

promova modos saudáveis de 

vida para as pessoas. 

 

SCIELO Análise da 

utilização 

das 

informações 

do Sistema 

de 

Informação 

de Atenção 

Básica 

Qualitativo  Identificar na 

produção 

científica 

existente, as 

ações de 

utilização 

das 

informações 

do Sistema 

Ao identificar na produção 

científica existente as ações de 

utilização das informações do 

SIAB, evidenciaram-se algumas 

fragilidades, dentre as 

principais se destaca o uso 

deste sistema somente como 

um formulário para registro. 

Também foi possível notar que 
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(SIAB): uma 

revisão 

integrativa. 

de 

Informação 

de Atenção 

Básica. 

há dificuldades por parte dos 

profissionais de saúde no 

preenchimento das fichas. 

Contudo, há potencialidades 

relacionadas ao SIAB que 

precisam ser destacadas, pois 

este é considerado o principal 

sistema de informação da 

saúde. Além de facilitar a coleta 

de dados da população 

cadastrada na ESF, os dados 

podem e devem ser utilizados 

para planejamentos das ações 

de saúde. 

LILACS 2015 The use of 

information 

systems in 

family health 

strategies: nu

rses' 

perceptions. 

Qualitativo Analisar a 

percepção 

dos 

enfermeiros 

sobre o uso 

do Sistema 

de 

Informação 

da Atenção 

Básica 

(SIAB), na 

Estratégia 

Saúde da 

Família 

(ESF), em 

cinco 

municípios 

do sul do 

país. 

Destaca-se a importância do 

SIAB para subsidiar melhores e 

mais precisas decisões na área 

da saúde, onde os desafios são 

diversos. Contudo, para que os 

profissionais possam utilizar 

essas informações no cotidiano, 

eles necessitam conhecer este 

sistema de informação e saber 

utilizá-lo. Nesse sentido, a 

relevância de ter dado voz aos 

enfermeiros, tendo em vista que 

a literatura destaca-os como os 

mais envolvidos com o SIAB. 

Acredita-se que o SIAB seja um 

facilitador dos processos de 

trabalho na ESF, porém, para 

ser usado na sua plenitude, 

mudanças em relação à 

formação dos trabalhadores e 

ao apoio oferecido pelo estado 

e demais esferas deverão 

acontecer no país.  

 

Se faz mister destacar que todos os estudos possuem um delineamento 

qualitativo. E que foram distribuídos nas seguintes bases de dados: Scielo (4), 
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BDENF (2), LILACS (1). E ainda, que todos discorrem sobre a importância da CIPE® 

para consolidação dos Sistemas de Informação, através do e-SUS. É notório que os 

estudos apontam que com a utilização da CIPE® a prática profissional do enfermeiro 

tem um salto qualitativo e a assistência à saúde se dará de forma organizada e 

eficaz. 

 

DISCUSSÃO 

 

A CIPE® e a consulta de enfermagem: perspectivas históricas 

 

 Percebe-se que na Atenção Primária à Saúde (APS), especialmente em 

unidades que dispõem da Estratégia de Saúde da Família (ESF) implantada, o 

enfermeiro encontra um amplo espaço para desenvolver o seu fazer cotidiano, 

através da consulta de enfermagem centrada no ciclo vital, na solicitação dos 

exames laboratoriais de rotina, na prescrição medicamentosa padronizada, ou 

através da educação em saúde promovendo um cuidado ao indivíduo e coletivo(2). 

 Atualmente observa-se ainda uma crescente preocupação com a qualidade 

da assistência prestada ao cliente, bem como na procura de alternativas viáveis para 

a organização das ações de enfermagem, visando à segurança do paciente. Diante 

dessa realidade, os profissionais têm um papel de suma relevância no processo de 

trabalho em saúde, em especial da enfermagem que utiliza a consulta para 

promover a saúde e a melhoria da qualidade de vida dos envolvidos no processo de 

cuidado(4). 

 Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) (2009), o Processo 

de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em todos os 

ambientes em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Porém, quando 

esse processo é utilizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de 

saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outras, denomina-se 

Consulta de Enfermagem. Cabe destacar, que esta é uma atividade privativa do 

enfermeiro e que proporciona autonomia profissional, em virtude dos saberes 

científicos e das técnicas necessárias à prática assistencial de enfermagem com 

excelência(5). 

 O Comitê de Consulta de Enfermagem a define como sendo a atividade 

diretamente prestada ao paciente, por meio da qual são identificados problemas de 
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saúde-doença, que subsidiam as ações de assistência de enfermagem, podendo 

contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação do paciente(6). 

Desse modo, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) surge em resposta às necessidades reconhecidas pela profissão, é uma 

ferramenta de informação para descrever o fazer, bem como prover dados que 

identifiquem a contribuição da profissão no cuidado da saúde e promovam 

mudanças nessa prática por meio da educação, administração e pesquisa(7). 

Dentre os propósitos iniciais, cabe ressaltar que a CIPE fornece uma 

ferramenta para descrever e documentar a prática clínica de enfermagem, utilizar o 

instrumento como pilar para a tomada de decisão clínica e fornecer à enfermagem 

um vocabulário e um sistema de classificação que possa ser utilizado para dados de 

enfermagem nos sistemas de informação computadorizados(5). 

Nessa perspectiva, atualmente nos serviços de saúde estão disponíveis como 

sistema de informatização: o sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS-AB) e 

o sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC-AB). Esses sistemas 

alimentam a estratégia e-sus na Atenção Básica (AB), pois além de permitir o 

atendimento de forma individualizada, faz com que os dados coletados estejam 

disponíveis em tempo real no momento da consulta(1). 

Diante disso, percebe-se a relevância da consulta de enfermagem 

informatizada por reconhecer as necessidades da população, bem como propor 

intervenções efetivas promovendo um cuidado holístico. E ainda, na rede da 

Atenção Básica, fornece um atendimento de forma integral, pois inclui as equipes 

dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), do Consultório na Rua (CnaR), 

da Atenção Domiciliar (AD), assim como as ações realizadas no âmbito do Programa 

Saúde na Escola, no Programa Academia da Saúde e desenvolvidas pelas Equipes 

de Saúde no Sistema Prisional (ESP)(1). 

É, por isso, que a utilização da CIPE na prática do enfermeiro para 

consolidação do e-SUS torna-se um fator primordial para o desenvolvimento positivo 

da APS no território nacional. E ainda, promove um registro padronizado e coerente 

de informações, podendo estas ser comparadas entre os centros de atendimento.  

 

A importância da CIPE® para consolidação do e-sus 
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No Brasil, os Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem têm alertado a 

categoria quanto à relevância da implementação do Processo de Enfermagem (PE) 

através da consulta de enfermagem, por meio da elaboração de resoluções que 

regulam a implementação do PE, e da abordagem teórica cada vez mais crescente 

deste tema nas escolas de enfermagem, em virtude da consolidação da ESF nos 

municípios brasileiros(8). 

 Desta forma, a enfermagem tem buscado a unificação da linguagem por meio 

de várias iniciativas para o desenvolvimento de classificações para a sua prática 

profissional. A CIPE® representa o marco unificador de todos os sistemas de 

classificação de elementos da prática de enfermagem (diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem) disponíveis na área em âmbito profissional. 

Existe uma crescente preocupação com a qualidade da assistência prestada 

à população e com a busca de alternativas viáveis para as organização das ações 

de enfermagem durante o ciclo vital. Nesse contexto, o uso da consulta de 

enfermagem revela-se como um instrumento eficaz, econômico e que permite 

eficiência no cuidado assistencial(9). 

A experiência de Curitiba comprovou que é possível a utilização da linguagem 

de acordo com a CIPE® na Atenção Primária à Saúde como um instrumento a fim 

de sistematizar a prática de enfermagem em saúde coletiva e, consequentemente, 

para aumentar a visibilidade e o reconhecimento profissional do enfermeiro e da 

profissão como ciência. 

 Assim, ao considerar o papel coordenador que a APS tem na Rede de 

Atenção, a proposta de instituir estratégias de informatização e integração das 

informações que circundam a rede por meio da CIPE atende a perspectiva histórica 

do SUS que é a integralização do cuidado. Assim sendo, o e-SUS é uma ferramenta 

que serve para reestruturar as informações da APS ao ampliar as tecnologias do 

cuidado e o acompanhamento da gestão reduzindo a carga de trabalho durante a 

coleta e inserção dos dados(10). 

Nesse sentido, as principais premissas do e-SUS são: redução do trabalho 

durante a coleta de dados; individualização do registro, integralização da 

informação, bem como o cuidado desenvolvido de forma individual/coletiva a partir 

dos determinantes sociais de uma população(11).  

Diante disso, elaborou-se o quadro 1 a fim de diagnosticar a evolução que o 

Sistema de Informação Simplificado na Atenção Básica (SISAB), proposto pelo e-
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SUS busca nos registros eletrônicos, em relação ao SIAB que atualmente é 

operacionalizado nos serviços de saúde. 

 

Quadro 2 – Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e Sistema de 

Informação Simplificado na Atenção Básica, proposto pelo e-SUS. 

CARACTERÍSTICAS SIAB Estratégias do e-SUS por 

meio do SISAB 

Tipo de registro Consolidados Por consulta 

Tipos de relatório Consolidados por equipe De acordo com cada 

município e estado – 

individualizado 

Alimentação  

dos dados 

Equipe da ESF e PMAQ Profissionais de toda a Rede 

de Atenção à Saúde. 

Acompanhamento  

no território 

Família Equipamentos sociais e 

domicílios (família e 

indivíduo) 

Atividades 

coletivas  

e reuniões 

Registro de atividades de 

educação em saúde e 

procedimentos coletivos 

restrito ao campo 

Registro por atividade 

executada (consolidado ou 

individual) 

Relatórios 

gerenciais 

Limitado aos dados 

consolidados 

Dinâmicos  

Indicadores  Fornecido a partir do território Fornecido pelo território, 

pelos atendimentos 

individuais e coletivos 

Tecnologia  

da informação 

Restrito  Comunicação com outros 

sistemas 

Plataforma de 

desenvolvimento 

Linguagem da programação 

Clipper e plataforma MS-DOS 

Linguagem da programação 

Java Web e é multi-

plataforma 

Sistema de coleta Fichas consolidadas Fichas com registros 

individualizados ou com 

prontuário eletrônico 
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Fonte: Adaptado de: BRASIL (2013). 

 

Desta forma, a partir do exposto, nota-se a evolução no cuidado que ocorre 

com a implantação o e-SUS na APS, por este estar pautado na construção de uma 

linha de cuidado a partir dos determinantes sociais de um lócus. E ainda, uma maior 

consolidação dos aspectos domiciliares que estão envolvidos no processo saúde-

doença individual/coletivo. 

Esse sistema informatizado com uma linguagem universal subsidia um 

processo de trabalho direcionado na resolução mais precisa do problema de saúde 

da pessoa ou comunidade e ainda, possibilita subsidiar melhores e mais precisas 

decisões na área da saúde. Contudo, se faz mister destacar que o funcionamento 

adequado desse sistema esteja atrelado ao fato da qualificação adequada do 

enfermeiro para alimenta-lo com as informações necessárias e importantes no 

processo assistencial(9). 

Enfatiza-se que um envolvimento na operacionalização da CIPE para 

consolidação do e-SUS falicita e qualifica as ações de planejamento em saúde nas 

comunidades e uma detecção precoce dos determinantes sociais de adoecimento 

da população ao facilitar os processos de trabalho da equipe de enfermagem da 

ESF(10). 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

Apesar de ter bastante relevância as discussões acerca do uso da CIPE® no 

cotidiano de trabalho dos enfermeiros, a mesma apresenta limitações no que se 

refere a utilização do instrumento como ferramenta essencial na assistência à 

saúde/enfermagem. Que muitas vezes essa limitação está pautada na falta de 

conhecimento de muitos profissionais sobre a existência e quais as perspectivas da 

CIPE®. 

Isso ocorre devido a dois prováveis fatores: a fragilidade no processo de 

ensino-aprendizado sobre a consulta de enfermagem; e ao processo de trabalho que 

o enfermeiro é posto com longas jornadas de trabalho, pouco recursos humanos e 

as metas que devem ser cumpridas. Tudo isso favorece a reprodução de uma 

assistência pautada no modelo biologicista (biomédico). 
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Tais fatos fazem com que a utilização da CIPE® como ferramenta de 

padronização da linguagem durante a consulta de enfermagem ocorra de forma 

fragilizada. E por mais que haja a integração e uso do e-sus na APS ou de 

prontuários eletrônicos, o mesmo fica restrito a utilização de informações coletadas 

do paciente de forma aleatória sem uma sequencia sistematizada, comprometendo 

uma assistência integralizadora.  

 

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

 O estudo contribuirá de forma bastante significativa, tendo em vista que a 

utilização da CIPE® na consulta de enfermagem na APS por meio do e-sus, fortalece 

o trabalho do enfermeiro e a consolidação da rede de atenção à saúde ao fornecer 

subsídios para o enfrentamento dos problemas, a busca por estratégias mais 

eficientes e eficazes afim fornecer um atendimento mais seguro e resolutivo ao 

paciente. E mais, faz da enfermagem uma profissão cada vez mais científica e 

consolidada no território nacional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relevância do uso da CIPE para atuar no processo saúde/doença da 

comunidade, em especial, para melhorar a qualidade de saúde da população 

brasileira por meio do e-sus, constitui-se em um instrumento para a interação, a 

aproximação e contato com o ser humano, oportunizando o desvelar, a 

compreensão, a descoberta, a escuta, a observação e a tomada de decisão. 

Portanto, a sua prática é essencial em qualquer situação de enfermagem nos 

contextos de saúde tanto individual como coletiva. 

Portanto, a consulta de enfermagem nesse contexto reforça as atribuições do 

enfermeiro segundo uma perspectiva holística e integrativa da clínica com a 

epidemiologia, além de possibilitar a sistematização e a humanização do cuidado 

prestado. 
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Abstract 
 
Introduction: The International Classification for Nursing Practices (ICNP) 
articulated to the Systematization of Nursing Assistance (SNA) in the puerperal 
consultation is necessary in view of the importance of offering quality care for mother 
and child. 
 
Objective: Discuss the contributions that ICNP® brings to the nursing consultation 

and the quality of care to the puerperal woman. 
 
Method: This is a descriptive, qualitative study, the integrative review type, 
performed by the BDENF and LILACS databases.  
 
Results: The databases returned 45 publications, but only 10 responded to the 

proposed objective of the study. 
 
Discussion: The collected data were analyzed and point to the importance of 
conducting effective interventions for the monitoring of puerperal women and 
children. Another observed point was the deficit in the knowledge of nursing 
professionals on the ICNP.  
 
Conclusion: Thus, one understands that using SNA and implementing ICNP enable 

the strengthening of the unified language, favoring the assistance in a universal way 
and, therefore, a better quality of health of the population. 
 
 
Introduction 

Supported by Law No. 7,498 of June 25, 1986, the nursing consultation is 

considered private of the nursing professional. That law came to consolidate the 

nursing consultation considered the main nurses' action to achieve the objectives of 

the institution and customers, the nursing consultation creates spaces for the work of 

nurses and contributes to improving the health of the population.1 

In this sense, the nurse needs to recognize the consultation as the possibility 

of communicative dialogue, strengthening the relational and interpersonal bonds, for 

therapeutic ambience, thus validating the procedure, not just being a technical 

procedure. Therefore, the clients must interact with nurses, sharing their afflictions 

and doubts in accordance with their perception of the world. 

Thus, systematization of nursing assistance (SNA) is a working tool that can 

significantly contribute to the quality of care, as it enables the planning of nursing 

actions directed to the real and potential needs of the individual, family or community. 

It serves as a link for communication between professionals, provided it is in 
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accordance with reality and the needs of its users, thus providing a clear and 

objective communication between members of the healthcare team.3 

 Thus, nursing has sought the unification of language through various 

initiatives for the development of classifications for their professional practice. The 

International Classification for Nursing Practice (ICNP®) represents the unifying 

framework of all systems to classify the elements of nursing practice (diagnosis, 

interventions and nursing outcomes) available in the area in professional domain.4 

In this perspective, in Brazil, the Federal and Regional Nursing Councils have 

warned the category of the relevance of implementing the nursing consultation in vital 

cycles, especially after the consolidation of the Family Health Strategy (FHS) in 

Primary Health Care (PHC) in Brazilian municipalities.5 

Corroborating those assumptions, through the return of the dyad to the health 

service and home visits, which should occur within 42 days after delivery, the FHS 

team performs the activities of health care of the puerperal woman and the newborn. 

Therefore, that step includes the involution of the woman's body after pregnancy and 

childbirth, and the period of greatest vulnerability to maternal and infant 

complications.6 

In this sense, understanding the importance of implementing the nursing 

consultation to the puerperal woman based on assumptions of ICNP®, one 

formulated the following research question: what are the contributions that ICNP® 

brings to the nursing consultation and the quality of care to the puerperal woman? 

The nursing consultation is considered a key tool for health education because 

of the guidelines for disease prevention and promotion of mother and child health. 

Thus, there is a need to broaden the participation and empowerment of women in the 

care of their health and their son‟s.7 

Thus, the postpartum period is a period of uncertainty and risks, and, for those 

reasons, the nurse should have sensitivity and confidence to create the bond, 

identifying the needs of women, especially in the home environment, providing 

greater protection to the puerperal woman through complete assistance, such as 

some important factors: the history of the patient's life, the environment she lives in 

and her feelings.8 

Thus, understanding the relevance of puerperal consultation in the 

establishment of mother and child's quality of life, this study aims to discuss the 
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contributions that the ICNP® brings to the nursing consultation and the quality of care 

to the puerperal woman. 

 

Method  

This is an integrative review, which aims to gather and synthesize the data on 

a particular phenomenon. Therefore, it is necessary: definition of the objective; 

establishment of inclusion and exclusion criteria of articles; definition from the 

analysis of the results of the information to be extracted from selected articles; and 

presentation of the discussion and the results found.9 

In order to guide the search, the following question arose: what are the 

contributions that ICNP® brings to the nursing consultation and the quality of care to 

the puerperal woman? 

Data collection was performed through databases BDENF (Nursing Database) 

and LILACS (Latin American Literature in Health and the Caribbean Sciences), using 

the Health Sciences Descriptors: nursing consultation; puerperal woman; Nursing. 

The inclusion criteria were articles available in English, Spanish and 

Portuguese, which discussed issues related to puerperal nursing consultation and 

complete online texts with free access. Thus, they excluded up publications that had 

duplications and were available in the form of summary and letters to the editor. 

For the critical analysis of articles, one performed the reading, classifying the 

article per: database, year of publication, study design and main conclusions, 

presented in table format.  

The used data were in accordance with the ethical principles, properly 

referenced when identifying the authors and other research sources, emphasizing 

the ethical rigor and intellectual property of the researched texts, regarding the use of 

the content and citation of parts of the consulted works. 

 

Results  

There were 45 publications, but only 10 responded to the proposed 

objective of the study. After analysis of the material, Table 1 was prepared, covering 

database, year of publication, type of study and main conclusions. 

 

Table 1. Distribution of the analyzed studies according to the database, year of publication, type of 
study and main conclusions. 

DATABASE YEAR OF TYPE OF MAIN CONCLUSIONS 
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PUBLICATION STUDY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDENF 

 
 
 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 

Experience 
report. 

Performed an experience report about the 
construction of guidelines for nursing 
consultations using the Nursing Diagnoses in 
view of the International Classification for Nursing 
Practice in Collective Health articulated to the 
Systematization of Nursing Assistance. Thus, the 
classification of practices is an important 
innovative activity in public health for research 
and teaching, as it reveals potentialities such as 
diagnosis and nursing interventions. 

 
 
 
 
 
 
 

2012 

 
 
 
 

Qualitative. 

Identified the reasons favoring the return of 
women to the postpartum consultation. Among 
the reasons that drove the deponents to return to 
the postpartum consultation, they highlighted the 
search for the welfare of the child, the feeling of 
gratitude and the receptiveness received during 
prenatal care. Thus, they recognized the 
puerperal consultation as a means to prevent 
diseases and promote the health of theirs and of 
the neonate. 

 
 
 
 
 

2013 

 
 

Integrative 
review. 

Identified in scientific publications the 
development initiatives and the use of the 
terminology subsets of ICNP®. In the meantime, 
the development and practical use of terminology 
subsets of ICNP® are still incipient despite the 
methodological process of those subsets being 
promising. 

 
 
 
 

2013 

 
 

Qualitative. 

Described the conceptions of nursing 
professionals on the nursing process in order to 
base the process of implementation of actions at 
the studied institution. Therefore, the study 
reinforces the importance of including members 
of the nursing team, in the implementation of the 
steps of the nursing process, and points out the 
challenge of facing the technician routines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2014 

 
 
 

Qualitative. 

Seize the contents of the social representations 
of puerperal women on health education in 
pregnancy and childbirth in primary health care. 
The representations of puerperal women on the 
health education are linked to institutional 
educational practices, especially the lectures, 
family and school education, community 
education. The traditional pedagogy prevails, with 
transmission of information, specific and 
widespread. 

 
 
 
 

2013 

 
 
 
 

Qualitative 

Described attributes of the organizational 
structure of postpartum care in the Family Health 
Strategy, from questions present in national 
health policy related to infrastructure, staff and 
care and management activities. Thus, there are 
limitations in the provision of nursing 
consultations, group education and postpartum 
oral contraceptive. There is not always material 
available for preventative cervical cancer and 
doctors in the units. Therefore, it is necessary to 
invest in improving the organizational structure 
for the improvement of the post-partum care 
quality. 

  Identified the care provided to women in the 
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LILACS 
 

 
 
 

2014 

 
 
 

Qualitative 

postpartum by nurses. The results show that, 
during the home visit, the nurse examined only 
the neonate. The guidelines were to care for the 
newborn and the use of oral contraceptives. 
Thus, one observed little surveillance focused on 
the health of the puerperal woman and attention 
directed almost exclusively to the child. 

 
 
 
 

2013 

 
 
 

Qualitative 

Understood the meaning attributed by women 
about postpartum and puerperal revision in the 
context of the Family Health Strategy. Thus, 
women attributed a meaning to the postpartum 
period and recognized the importance of rest, as 
well as the puerperal revision to prevent 
complications. In an interactional process, 
postpartum acquired meaning focused on the 
rest. 

 
 
 

2015 

 
 
 

Methodological 
study. 

The validation of the terms of the special 
language of nursing used in physical-motor 
rehabilitation, identified in records of rehabilitation 
nurses, mapping them to the terms of ICNP® 2.0. 
Therefore, the terms in ICNP® and those 
validated are part of a database of terms that is 
currently being used to build a subset of concepts 
for nursing in physical-motor rehabilitation. 

 
 

2013 

 
 

Qualitative 

Described the evolution of the International 
Classification for Nursing Practice (ICNP®), since 
the International Council of Nurses (ICN) took 
over, in 1989, the task of developing a 
classification of elements of professional practice 
(diagnoses, interventions and nursing outcomes 
), which had international scope. 

 
 
 

2013 

 
 

Qualitative 

The article presented the analysis of interfaces of 
the working process of the Family Health 
Strategy nurses in Santa Cruz/RN, Brazil. It was 
possible to observe that the establishment of the 
bond and the creation of commitment ties with 
co-responsibility between the professionals and 
the public are essential for achieving the purpose 
of family health strategy. 

 
 

Discussion 

 One notices that, in the Primary Health Care (PHC), especially in units that 

provide the Family Health Strategy (FHS), nurses find ample space to develop their 

daily tasks through nursing consultation focused on vital cycle, on the request of 

routine laboratory tests, on the standardize drug prescription, or through health 

education, promoting individual and collective care.5 

Given this reality, the professionals have a role of paramount importance in 

the health work process, especially nursing, which uses the consultation to promote 

health and improve the quality of life of those involved in the care process.10 
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 Thus, the ICNP® appears in response to the needs recognized by the 

profession. It is an information tool to describe the acts, as well as to provide data 

identifying the profession's contribution to health care and promoting changes in this 

practice through education, administration and search.11 

It is noteworthy that the nursing consultation should be used as the instrument 

of the health work process, in which, in the course of that practice, it is relevant to 

perform an anamnesis focused on collecting data on pregnancy and childbirth. 

Issues as basic human needs must be addressed, as well as guidance on 

breastfeeding and family planning; one must investigate complaints about pain, 

abnormal bleeding and fever, also evaluating the biopsychosocial factors.12 

Meanwhile, the nurse should assess, in general, the clinical and gynecological 

status of the patient focusing on breasts, abdomen, pelvis and external genitals, 

scanning the presence of abnormalities and signs of inflammation. Thus, there is 

great importance in the standardization of nursing practices directed to the integral 

care in the postpartum period, facilitating decision-making and improvements in 

quality of care.13  

 

Table 2. Woman‟s assessment at the puerperal consultation, as preconized by NANDA. 

Clinical findings Nursing diagnosis 

Emotional aspect 
Risk of impaired maternity related to the lack of support from 
family members or significant people, ineffective role model, 
anxiety and stressors. 

Mental distress 
Risk of violence directed against others related to 
hopelessness, intense anxiety, mood swings or deep 
depression. 

Fissures (cracks) 
Impaired skin integrity related to mechanical factors, altered 
nutritional status and local humidity, as evidenced by the report 
of pain, itching and loss of continuity of the skin surface. 

Engorged breasts 
Ineffective breastfeeding related to termination of pregnancy, 
lack of knowledge, as evidenced by inadequate emptying of the 
breasts at each breastfeeding and poor breastfeeding process. 

Mastitis 
Acute pain related to erythema and edema in breast tissue, as 
evidenced in verbal complaints, defensive behavior and 
changes in vital signs. 

Hemorrhage 
Bleeding risk related to complications related to pregnancy and 
the postpartum period and lack of knowledge. 

Source: adapted from NANDA.
14 

 

 After the development of nursing diagnoses, a table with the main 

interventions from the traced diagnosis was made, as well as the expected results 

from the actions. 
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Table 3. Executed actions and expected results from the performed interventions. 

Interventions Results 

Assess the family composition and development; 
Involve all available family members in the learning 
process; 
Provide information appropriate to the situation, 
including time control, limit and stress reduction 
techniques. 

Demonstrated behaviors and 
changes in lifestyle to reduce the 
potential development of the 
problem, or decrease or eliminate 
the effects of risk factors. 

Assess the contributing factors of the situation; 
Help women to accept responsibility for impulsive 
behavior and the possibility of violence; 
Help puerperal women to control their behavior; 
Help those involved to deal with the current situation; 
Ensure security in the face of violent behavior; 

Will recognize the reality of the 
situation; 
Will participate in the care and 
meets their own needs assertively. 

Assess the contributing factors; 
Do not use soap, alcohol or other dehydrating agents 
on the nipple; 
Clear and then let air dry outdoors; 
Expose to light of the sun or ultraviolet light lamps with 
extreme caution; 
Properly position the baby on the breast and nipple. 

The skin lesions will heal in due 
time without complications; 
Will participate in preventive 
measures and treatment program. 

Identify the causative factors related to the mother and 
infant; 
Help the mother to develop the skills necessary for 
proper breastfeeding; 
Apply heat and/or ice on the breasts, massaging down 
the chest wall toward the nipples; 
Recommend home rest to restore the general 
condition. 

Will demonstrates the techniques to 
improve the process of 
breastfeeding; 

Assess the woman's response in relation to pain; 
Monitor the color and the skin temperature and vital 
signs; 
Provide comfort measures; 
Administer antibiotics; 
Apply warm or hot wet compresses before and after 
breastfeeding; 
Completely empty the breasts. 

Will report pain relief or control; 
Will describe the non-
pharmacological methods that 
offered relief. 

Evaluate the predisposing factors related to 
pregnancy, including excessive uterine distention, the 
birth canal lacerations or retained placenta; 
Monitor the perineum and the extent of the fundus of 
the mothers; 
Evaluate vital signs; 

No signs of active bleeding or 
excessive blood loss; 
Will have laboratory results of 
coagulation time and factors within 
the normal range for their case. 

Source: adapted from NANDA.
14 

 

Therefore, the nurse needs to recognize the consultation as the possibility of 

communicative dialogue, strengthening the relational and interpersonal bonds, for 

therapeutic ambience, thus validating the procedure, which is not just a technical 

procedure. Therefore, puerperal women should interact with nurses, sharing their 

afflictions and doubts according to their perception.2 

At the heart of this discussion, one can see the relevance of nursing 

consultation to recognize the population's needs, as well as to propose effective 

interventions. In addition, ICNP® configures as a valuable tool for the promotion and 



105 

organization of care and quality of care in the nursing work process in PHC, also 

enabling the identification of the health needs of the woman and her son. 

Consequently, it is a tool that produces information for the nurse's decision-making 

through a unified and universal nursing language.4 

 In this perspective, the ICNP arises in order to strengthen and describe the 

nursing practice in the care of puerperal women. According to the articles used in this 

study, we can identify that the post-partum care mainly focuses on the care to the 

newborn in its practice, not corresponding to expectations regarding its services 

provision to women in that vulnerable phase.3 

Nevertheless, the Ministry of Health recommends that the puerperal 

consultation, whether within the basic unit or even in the home visit, must follow a 

care plan focused on the binomial, allowing a holistic and comprehensive vision. 

Thus, the implementation of the ICNP will facilitate the development of the nursing 

work process, supporting the professionals and organizing their actions.6 

 

Conclusion 

The importance of using ICNP to act in the community health/disease process, 

in particular, to improve the quality of health of the population, constitutes an 

instrument for interaction, approach and contact with the human being and the 

opportunity to uncovering, understanding, discovery, listening, observation and 

decision-making. Therefore, its practice is essential in any nursing situation in both 

individual as collective health contexts. 

Therefore, implementing ICNP in health services makes easy the monitoring 

of procedures and actions taken towards the puerperal woman and the child, for it 

provides a set of sequenced and standardized ideas, enabling the universally 

understanding of assistance. 
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