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O Conselho Internacional de Enfermeiras (CIE), em 1991, iniciou um 
processo de estabelecimento de um sistema de comunicação (local, regional e 
internacional), a partir de nomenclaturas específicas que dessem conta de 
descrever as mais distintas práticas da enfermagem no mundo. Desencadeou 
este processo, a constatação de que o trabalho da enfermagem moderna, na 
enorme gama de ações construídas desde sua gênese, continua invisibilizada 
ainda, decorrente, entre outras causas, da inexistência de dados que expressem - 
no coletivo e no individual - claramente os Objetos de trabalho com os quais se 
defronta. 

Albergando esta preocupação, sustentada na necessidade real de se 
apreender as distintas práticas de enfermagem em saúde coletiva no cenário 
brasileiro, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), constituiu, em 1996,  
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no Brasil, que tem como objetivo geral contribuir para a transformação das 
práticas de enfermagem em saúde coletiva no Brasil, tendo por referência os 
pressupostos da Reforma Sanitária Brasileira, os perfis de saúde-doença da 
população e a inscrição constitutiva da enfermagem no processo de produção de 
saúde. Apoiando-se na premissa de que todo o conhecimento verdadeiramente 
impactante para a prática deva existir e ser produzido num contexto de 
compartilha e reflexão conjunta do saber, o seu desenvolvimento levará em conta 
tanto o processo quanto o produto, principalmente no que se refere à qualificação e 
requalificação da força de trabalho em enfermagem., privilegiando-se neste 
caso o saber instrumental. 

Os propósitos centrais do projeto são: 
A. Estabelecer mecanismos de cooperação para a classificação da prática de 
enfermagem em saúde coletiva no País; 
B. Revisitar as práticas de enfermagem em saúde coletiva no País, 
contextualizadas no processo de produção em saúde, diante da implantação do 
Sistema Único de Saúde; 
C. Construir um sistema de informação da prática de enfermagem em saúde 
coletiva que permita a sua classificação, troca de experiências e interlocução 
nos níveis nacional e internacional. 

O marco teórico-metodológico adotado configurou as categorias analíticas - 
momento investigativo - e as categorias interpretativas - momento interventivo: 
trabalho, força de trabalho, educação, modelo assistencial, 
enfermagem e perfis epidemiológicos da população. 

Ao desenvolvimento contará com o apoio financeiro da Fundação W.K. 
Kellogg, assentado em base operativa das ABEns-seção, compartida com a 
Academia e o Serviço, monitorados por supervisão regional (Núcleos A, B, C, D, E 
e F) sob a Coordenação Geral do Projeto, com cronograma inicial de três anos, de 
1997 ao ano 2000. 
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In 1991, the International Council of Nurses (ICN) initiated a process in 
which the central question revolved around the establishment of a system of 
communication (local, regional and international), initiating specific 
nomenclature in order to describe the most diverse nursing practices in the 
world. What instigated this process was the demonstration of the fact that 
most of the actions of nursing work, the enormous gamut of actions accumulating 
since its genesis - in the modern conception - still continues to be unseen. This is 
due, among other causes, to the lack of existence of data which clearly expresses - 
individually or collectively - the objects of the works confronted in nursing. 

Taking this preoccupation into consideration, associated with the real 
necessity of capturing the distinct practices of nursing within the Brazilian 
collective healthcare scene, the Project for Classification of Nursing Practices in 
Collective Health in Brazil was established in 1996. 

Considering the history and the dynamism of transformations within the 
health sector, caused by broad social transformations (the productivity and 
lifestyle of Brazilian society), the general objective of the present project is to 
contribute to the transformation of nursing practices involved in collective 
healthcare, based upon the Brazilian Sanitation Reform, the wellness/illness 
profile of the population and the constitutional inscription of nursing in the 
process of promotion of health. Thus, the development of the Project will take 
into consideration either the process as well as, principally, to refer to the 
qualification and re-qualification of the nursing workforce, emphasizing the 
instrumental knowledge . 
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The central purpose of the project are: A) Establish the mechanisms of 
cooperation for the classification of nursing practices in the collective health in 
the country; B) Revise the nursing practices in collective health in Brazil, within 
the context of the process of health promotion, within the Unique Health System 
implanted; C) Construct an information system of the nursing practices in 
collective health which permits its classification, exchange of experiences and 
interchange of speech at national and international levels. 

The development of the present project will count on the financial support of 
the W. K. Kellogg Foundation, with its ABEns-Sector (Brazilian Association of 
Nurses -Sector), operative base shared by the Academy and the Service, 
monitored by regional supervision (cores A, B, C, D, E, and F) and coordinated 
by the team of the General Coordinator of the Project. The initial chronogram is 
three years, spanning 1997-2000. 
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