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Com o crescimento do Ensino a Distância (EAD) já é possível aos 

enfermeiros dos municípios mais distantes dos grandes centros 

acadêmicos manterem-se atualizados, serem produtivos no seu 

trabalho e se destacarem nas ações de cuidar no âmbito individual e 

coletivo na Estratégia Saúde da Família, inclusive da população idosa.
 
Neste texto, busca-se contribuir para a organização do trabalho 

da Enfermagem na população idosa maranhense, com qualidade e 

oportunidade, no espaço da atenção primária em saúde e na 

Estratégia Saúde da Família. Esta organização, baseada no agir 

profissional responsável e consequente, é planejada a partir de dois 

processos:

1-Análise do perfil sociodemográfico e epidemiológico desta 

população para decidir as ações de cuidados prioritários;

2- Responsabilidade social e organização das ações de cuidados 

de Enfermagem que atendam às necessidades humanas básicas dos 

idosos: a Sistematização da Assistência de Enfermagem.

Já foi feita a abordagem sobre o perfil sociodemográfico e 

epidemiológico da pessoa idosa na unidade anterior, portanto, nesta 

unidade, volta-se o foco para a sistematização da assistência de 

enfermagem.
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Os objetivos da atenção ao idoso nos serviços de saúde do SUS 

em todas as suas instâncias e níveis de atenção estão expressos no 

documento interministerial, organizado pelo Ministério da Saúde: 

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT no Brasil, 

elaborado para o período de 2011-2020 e constam no item de 

envelhecimento ativo (BRASIL, 2011a):

Implantação de um modelo de atenção integral ao envelhecimento 

ativo, favorecendo ações de promoção da saúde, prevenção e 

atenção integral.

Incentivo aos idosos para a prática da atividade física regular no 

programa Academia da Saúde.

Capacitação das equipes de profissionais da Atenção Primária em 

Saúde para o atendimento, acolhimento e cuidado da pessoa idosa e 

de pessoas com condições crônicas.

Incentivar a ampliação da autonomia e independência para o 

autocuidado e o uso racional de medicamentos.

Criar programas para formação do cuidador de pessoa idosa e de 

pessoa com condições crônicas na comunidade.

Apoio à estratégia de promoção do envelhecimento ativo na saúde 

suplementar.
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É um importante referencial ou ponto de partida para a 

organização da atenção aos idosos para toda a equipe de enfermagem 

da atenção básica, inclusive para justificar pedido de recursos de 

investimentos e custeio junto a instâncias governamentais e não 

governamentais.

Sua análise aponta para a crença do senso comum de que os 

problemas dos idosos são consequências do estilo de vida que levam 

nas fases jovem e adulta e não surgem do nada. Esses agravos vão, 

silenciosamente, se complicando e se transformando ao longo do 

processo de viver. São agravados pelo desgaste do corpo físico, 

traduzido na redução da mobilidade e capacidade laboral, acrescidos 

de preocupações com a família, os amigos e com a perspectiva da 

finitude da vida.

Para a sociedade em geral, as doenças dos idosos são descritas 

como os populares “derrames”, “pressão alta”, “infartos”, 

“complicações da diabetes” e o temível “câncer”. Estas também são as 

doenças prevalentes nas estatísticas de morbimortalidade dos idosos 

e objeto de programas específicos de prevenção e tratamento no SUS.
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Nas escolas de formação em Enfermagem, nos programas de 

educação e gestão do trabalho e normas técnicas e protocolos do 

Ministério da Saúde aprende-se que uma das principais habilidades 

requeridas para os enfermeiros de Saúde Pública é a de educar a 

população para a promoção de sua saúde e prevenção de 

agravos.Este é um papel social esperado da equipe de Enfermagem: 

estimular as pessoas em suas diversas fases de vida para os bons 

hábitos de vida saudável e independente, inclusive na velhice, seja 

prescrevendo cuidados nas consultas de enfermagem individuais, 

orientando o idoso e sua família nas visitas domiciliares ou 

aconselhando pessoas nos chamados grupos operativos realizados 

nas Unidades Básicas de Saúde. Para desenvolver com qualidade e 

oportunidade este papel social complexo de cuidador de Enfermagem, 

são necessários estudos e atualizações constantes.
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Sem negar e descuidar da implantação responsável das tarefas 

básicas de cuidados aos idosos, preconizadas nos programas oficiais 

do SUS na Atenção Básica e ESF, é preciso avançar na práxis 

consciente e responsável da Enfermagem.Avançam os movimentos 

que propõem a adoção de novas teorias e métodos de pensar/fazer 

inovadores, conhecidos com CIPE e SAE no Brasil, e concluem-se 

algumas reflexões sobre a responsabilidade social do enfermeiro no 

geral e com a população idosa em particular.

Nesse sentido, é chocante, ao longo dos últimos anos, o notório 

desinteresse ou despreparo da maioria dos docentes de Enfermagem 

e enfermeiros brasileiros, com a construção, validação e adoção do 

conhecimento produzido ao longo das ultimas três décadas, em torno 

dos sistemas de classificação e implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem nos seus espaços de trabalho. 

3.2.1 A Sistematização da Prática de Assistência da Enfermagem
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Se formos um pouco mais a fundo nesta reflexão, podemos 

sugerir que a pouca adesão à organização, execução e registro de 

cuidados específicos de Enfermagem no Brasil ainda é resultante dos 

mitos e valores com os quais o modelo biomédico e a administração 

científica impregnaram e ainda impregnam a nossa sociedade, 

influenciando com suas crenças os espaços onde se aprende e se faz a 

Enfermagem. Ou seja, esses valores mantém ainda o poder de 

sufocar os movimentos sociais por uma Enfermagem autônoma, 

mantendo, majoritariamente, o fazer da Enfermagem submisso e 

subalterno à ciência do tratar. É um dilema ideológico, subjetivo, 

individual, conflituoso, a ser resolvido no nível da autoestima pessoal 

e motivação profissional. Esse dilema nos faz debater entre dois 

polos:

3.2.1 A Sistematização da Prática de Assistência da Enfermagem

Um que nos limita a ação, 
nos faz encolher, adulterar 
nossos desejos, negar a 
assunção do exercício 
cotidiano da essência da 
Enfermagem em favor dos 
valores e crenças dos 
modelos burocráticos e 
biomédicos e da 
dependência 
medicamentosa legal e 
oficial da vida humana. 

O outro polo que nos 
impulsiona a avançar 
individualmente na adoção 
de novas responsabilidades 
profissionais no cuidar 
integral da sagrada e digna 
vida de cada pessoa e 
comunidades. Nele, os 
cuidados vêm impregnados 
dos valores das ciências da 
humanização que 
perpassam pela criação e 
proteção. Polo desejado, 
mas ainda difícil e distante 
para a maioria de nós. 
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Entre esses dois polos, vamos, individualmente, nos debatendo 

com tristes vantagens para o polo dos valores profissionais derivado 

dos modelos hegemônicos, que coletivamente nos transformam no 

que somos: uma profissão insatisfeita, sempre em busca de sua 

identidade, conforme lembra, com muita clareza, Petitat (1992): 

3.2.1 A Sistematização da Prática de Assistência da Enfermagem

A enfermeira exerce uma profissão fronteiriça, 

dividida entre uma normatização institucional 

constrangedora e indivíduos singulares, por definição 

em sofrimento. Filha ela mesmo desta tensão, está 

encarregada de criar a relação de cuidar, de proteger, 

de alimentar, enfim de criar singularidade em um 

circuito anônimo, sempre respeitando o padronizado. 

Espelho da sociedade, gostaríamos de vê-la como 

Alice, do outro lado do espelho, em um novo país das 

maravilhas, aquele da reconciliação entre a pessoa e 

o sistema.
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Alguns movimentos inovadores são capazes de dar visibilidade e 

eficiência aos cuidados de Enfermagem, nos espaços dos serviços de 

saúde. Um deles propõe criar uma linguagem única dos diagnósticos, 

intervenções e resultados da prática de Enfermagem, a ser inserida 

nos sistemas de informação das instituições de saúde do mundo, 

como a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem® 

(CIPE). 

O movimento mundial para a construção da CIPE®, que propõe 

uma linguagem única para os cuidados de Enfermagem, é liderado 

pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN), uma federação de 

mais de 130 associações nacionais de enfermeiros (ANEs), 

representando os mais de 13 milhões de enfermeiros em todo o 

mundo, com sede na Suíça. 

3.2.2 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem®
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A contribuição brasileira para o desenvolvimento da CIPE® foi o 

projeto de pesquisa multicêntrico desenvolvido pela Associação 

Brasileira de Enfermagem, nos anos de 1996 a 2001 CIPESC, que 

identificou o trabalho da Enfermagem desenvolvido nos espaços 

extra- hospitalares, ou seja, na Saúde Pública e no SUS brasileiro. O 

projeto se expandiu a todo o país, originando dezenas de publicações. 

Os quadros abaixo demonstram o resultado da aplicação da CIPESC 

no cuidado a idosos, cuidadores de idosos, e foram retirados de um 

artigo relacionado à aplicação da CIPESC, intitulado “Necessidades de 

educação em saúde dos cuidadores de pessoas idosas no domicílio” de 

Martins(2007).

3.2.2 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem®
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3.2.2 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem®

Quadro 1 – Necessidades de saúde e educação da cuidadora e do 

idoso A.
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3.2.2 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem®

Quadro 2 – Necessidades de saúde e educação da cuidadora e do 

idoso B.
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O SUS do município de Curitiba foi um dos primeiros a implantar 

a base de informações do CIPESC para registro da prática, aliada à 

adoção da Sistematização da Prática de Enfermagem (SAE). As 

autoras apontam que o trabalho da Enfermagem, utilizando a CIPESC 

e fundamentado na SAE, tem potencial de melhorar os perfis 

epidemiológicos da população (CUBASet al, 2006).

Saiba Mais

A Classificação Internacional da Prática de Enfermagem 

CIPE®, na versão em português brasileiro, está disponível no site do 

ICN:

http://icnp.clinicaltemplates.org/icnp/download-

langs/?product=PDF
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A Sistematização da Assistência de Enfermagem no Brasil (SAE) 

é normatizada pelo Conselho Federal de Enfermagem via Resolução 

COFEN-358/2009 e orienta, conceitua e redireciona a implementação 

do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em 

que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Essa resolução 

define o Processo de Enfermagem em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes(BRASIL, 2009):

REFLITA COMIGO!

Como a CIPE® poderá ser útil em nossa 

prática de trabalho?
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Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de 

métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de 

informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre 

suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.

Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na 

primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os 

conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais 

exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em 

um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a 

base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva 

alcançar os resultados esperados.

Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou 

intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 

Enfermagem.

Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 

Planejamento de Enfermagem. 

Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em 

um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as 

ações ou intervenções de Enfermagem alcançaram o resultado 

esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações 

nas etapas do Processo de Enfermagem.

I - Coleta de 

dados de 

Enfermagem 

(ou Histórico de 

Enfermagem) 

II - Diagnóstico 

de Enfermagem 

III - 

Planejamento 

de Enfermagem 

IV - 

Implementação

V - Avaliação de 

Enfermagem 
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Tabela 1 – Características das ações.

São poucas as referências encontradas que relacionam 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, serviços de atenção 

básica, necessidades humanas básicas e cuidados com idosos.  Lima e 

Tocantins (2009) identificaram a percepção dos idosos acerca do 

trabalho da enfermagem: 
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Lima e Tocantins (2009) propõem ações que redirecionam o 

trabalho da Enfermagem para além do modelo biomédico, a partir de 

outros resultados em sua pesquisa: 

Talento, engenho e trabalho vívido e vivido não têm faltado à 

nossa categoria, desde seus fundamentos. Só falta-nos direcioná-los 

para inovar em novos e velhos cuidados com a vida das pessoas, que 

são e serão criação e fruto do trabalho da Enfermagem brasileira. E 

registrá-los devidamente em qualquer base de dados, informatizada 

ou não.

O idoso espera da enfermagem predominantemente 

ações não técnicas,  caracter izando como 

necessidade de saúde receber alegria, amizade, 

tranquilidade, conforto, consolo, felicidade, agrado, 

carinho e ate mesmo levantar sua moral, o espírito, 

sair da solidão lhe fazendo acordar para o mundo a 

sua volta. Neste encontro tem a necessidade de 

poder conversar e resolver seus problemas através 

do dialogo tanto com os enfermeiros como com 

outros idosos [...]. Desta forma, a atitude 

compreensiva da enfermagem é fundamental para 

que se alcance o bem-estar e a saúde do idoso, pois 

este demonstra satisfação em receber a assistência e 

o cuidado de quem se mostra como pessoa.
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