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CAPÍTULO 6 
 

MELHORES PRÁTICAS RELACIONADAS 
À IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Margaret Ivanir Schneider
Maristela Michelon 
Rita Mello de Mello

 

INTRODUÇÃO

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), localizado na cidade de Porto ale-
gre, no Rio Grande do Sul, vincula-se ao Ministério da Saúde e atua de forma 
integrada à rede pública de saúde municipal, estadual e nacional, ofertando ex-
clusivamente atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É 
formado pelos hospitais: Nossa Senhora Conceição, Criança Conceição e Cristo 
Redentor; Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar; Centro de Educação 
Tecnológica e Pesquisa em Saúde e Gerência de Saúde Comunitária.1

A Gerência de Saúde Comunitária constitui-se pela Atenção Primária à Saúde 
(APS) e pela Atenção Secundária-Saúde Mental. O serviço de APS compreende 
um Consultório na Rua Modalidade II*, doze Unidades de Saúde, que abrigam 
39 equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), 20 equipes de Saúde Bucal 

* Conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 122, de 25 de janeiro de 2011, Consultório na Rua Modalidade 
II tem sua equipe formada minimamente por 6 profissionais, sendo três de nível superior excetuando médico e 
três de nível médio.
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e 5 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), sendo referência para aproxi-
madamente 105 mil habitantes na zona norte e leste da cidade de Porto Alegre. 
O serviço de Saúde Mental é composto por três Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS II da infância e adolescência, CAPS II adulto para transtornos mentais 
e CAPS III álcool e outras drogas), referência para aproximadamente 400 mil 
pessoas residentes nas zonas norte e leste da cidade. Cada um dos serviços ofe-
rece atendimento em diversas modalidades de acordo com a especificidade do 
público atendido.2

A Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde constitui-se 
de um conjunto de ações de saúde individuais e coletivas realizadas por uma 
equipe multiprofissional. Essas ações envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e 
vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado 
e gestão qualificada, sendo dirigidas à população em território definido. Dessa 
forma, a APS se configura como a principal porta de entrada do sistema de saúde, 
uma vez que coordena o cuidado e ordena as ações e os serviços disponibilizados 
pela Rede de Atenção à Saúde.3

As diretrizes da Gerência de Saúde Comunitária estão alinhadas às políti-
cas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde 
e pelo GHC: ampliação do acesso da população aos serviços; melhora na quali-
dade da atenção com o fortalecimento da vinculação de usuários a profissionais 
das equipes; aprimoramento da capacidade de resposta às condições crônicas; 
persistência na busca na integralidade do cuidado e a integração entre serviço, 
ensino e pesquisa. Assim são desenvolvidas as ações de promoção, prevenção, 
recuperação, reabilitação e atividades relacionadas ao ensino. Os serviços da APS 
são campos de prática para o Programa da Residência Integrada em Saúde-GHC 
com ênfase em Saúde da Família e Comunidade e Saúde Mental, cursos técnicos 
e de graduação de várias universidades. Alguns profissionais da APS integram o 
corpo docente da Escola GHC, que desenvolve cursos técnicos e mestrado pro-
fissional e compõe o Centro de Pesquisas em APS.2

A partir dos relatos apresentados neste capítulo, pretende-se compartilhar a 
trajetória do atual processo para implantação do Processo de Enfermagem (PE) 
nas unidades de saúde, contribuindo para o fortalecimento da profissão da en-
fermagem enquanto ciência. Entende-se que, ao compartilhar experiências de 
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sucesso, dificuldades e desafios, se fortalece a busca de um cuidado correspon-
sável, integral e longitudinal.

Para tanto, se faz necessária uma breve descrição do papel do enfermeiro 
na APS/GHC e a contextualização do movimento para a implantação do PE.

O ENFERMEIRO E O PROCESSO DE ENFERMAGEM NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-GHC

No ano de 1980, foi implantado o programa de Residência em Medicina de 
Família e Comunidade no Hospital Conceição, surgindo a necessidade de criação 
de uma Unidade de Saúde com o objetivo de aperfeiçoar a formação de recursos 
humanos na área da “medicina de família e comunidade”. Em 1982, foi criada a 
primeira Unidade de Saúde com a particularidade de estar localizada no bloco 
H do próprio Hospital Conceição, que, de maneira concomitante, respondia ao 
aperfeiçoamento profissional dos médicos e prestava atenção às necessidades de 
atendimento à saúde da população circunscrita à área do hospital. Nasceu assim 
a Medicina de Família do Grupo Hospitalar Conceição, que, apesar de sua ori-
gem centrada na figura do médico, conseguiu contrapor o modelo assistencial 
curativista, fragmentado e tecnicista hegemônico na época.4

A primeira enfermeira foi contratada em 1985, com a proposta de organizar e 
coordenar o serviço, iniciando com atividades assistenciais, como procedimentos 
de enfermagem e vacinação e, posteriormente, capacitação, educação permanente 
para a equipe de enfermagem e trabalho em grupo com os usuários.5 No ano de 
1995, o então Serviço de Saúde Comunitária (SSC) contava com 12 Unidades de 
Saúde, número que permanece nos dias atuais, sendo acrescido pelo Consultório 
na Rua. A APS/GHC conta com 41 enfermeiros especialistas em Atenção Primá-
ria à Saúde para o equivalente de 29 Equipes de Estratégia de Saúde da Família, 
os quais buscam a implantação do PE no cotidiano de suas práticas.

O PE, um importante indicador de qualidade do cuidado que contribui para 
a integralidade e longitudinalidade do cuidado, é eficaz no registro das ações de 
enfermagem, na delimitação adequada de suas competências e como instrumento 
de comunicação entre os profissionais, assim como confere aporte jurídico aos 
profissionais da enfermagem.6
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O PE não pode ser confundido com mais uma ação prescritiva, mas deve 
ser vista como uma importante ferramenta metodológica de cuidado e de de-
senvolvimento do raciocínio clínico do profissional, que traz na sua essência a 
qualificação da atenção norteada pelos princípios do SUS. Organiza-se em cin-
co etapas. A primeira etapa é a Coleta de Dados ou o Histórico de Enfermagem, 
que tem a finalidade de obter informações sobre a pessoa, família ou comuni-
dade, podendo contar com o apoio de métodos e técnicas variadas de coleta de 
dados. Dessa forma, oferece elementos para a próxima etapa – Diagnóstico de 
Enfermagem –, que consiste na interpretação dos dados coletados para servir 
de base à seleção das ações ou intervenções. Na terceira etapa – o Planejamento 
de Enfermagem –, determinam-se os resultados a serem alcançados e a escolha 
das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas 
do que foi identificado durante o Diagnóstico de Enfermagem. A quarta etapa 

–  Implementação – consiste na realização das ações e intervenções elencadas no 
planejamento. E a quinta etapa – Avaliação de Enfermagem –, de maneira siste-
mática e contínua verifica se as mudanças nas respostas das pessoas, da família 
ou coletividade alcançaram os resultados esperados. Trata-se também de um 
importante momento para a realização de necessárias mudanças ou adaptações 
nas etapas do PE.7

A enfermagem tem sido influenciada ao longo de tempo pelas transforma-
ções políticas, sociais e econômicas e tem se firmado como ciência por meio da 
ruptura de rótulos e paradigmas, o que exige uma consolidação do conhecimento 
da prática profissional desde a formação acadêmica até a aplicação nos diferentes 
cenários de cuidado8. Internacionalmente, a enfermagem é reconhecida como 
uma categoria profissional que se destaca por suas atitudes ativas para o acesso 
da população aos cuidados primários, ou seja, sua atuação é estratégica para as 
políticas públicas.9

Em 1988, as enfermeiras do SSC, atual GSC, e as enfermeiras do ambulatório 
do Hospital Conceição escreveram um documento solicitando a regulamentação 
da Consulta de Enfermagem (CE). Nessa solicitação, incluíram o pedido de exa-
mes e prescrição de medicamentos regulamentados pela legislação e de ampliação 
das atividades que consistiam na realização de procedimentos de enfermagem, 
aplicação de vacinas, atividades administrativas e grupos de educação em saúde. 
Esse processo não foi linear, apresentando muitos desafios e resistências institu-
cionais ao longo do tempo para regulamentação dessa prática.5
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A discussão sobre o PE e sua implantação vem permeando as discussões 
dos enfermeiros do serviço de APS/GHC. Em 2001, foi produzido um texto so-
bre o trabalho deles na GSC, que descrevia as consultas de enfermagem nas di-
ferentes etapas do ciclo vital, segundo as diretrizes e protocolos assistenciais das 
ações programáticas do SSC. Naquela época, o tempo destinado às CE variava 
de 40-60% da carga horária do profissional, o que representou um importante 
indicativo do protagonismo dos enfermeiros.10

Os enfermeiros da APS/GHC atuam na Unidade de Saúde, no domicílio, 
no território e nas escolas, desenvolvendo as seguintes atividades: promoção de 
saúde com indivíduos e grupos; prevenção de doenças e agravos (rastreamentos, 
imunizações, identificação de situações de riscos entre outros); acolhimento à 
demanda espontânea, consulta de enfermagem e acompanhamento das condi-
ções de saúde fisiológicas, agudas e crônicas  em todos os ciclos de vida; visitas 
domiciliares; ações de vigilância em saúde; controle de infecção; procedimentos 
de enfermagem; ensino (educação permanente, preceptoria de residentes, super-
visão de acadêmicos, da equipe de enfermagem e dos agentes comunitários de 
saúde); planejamento e gerência do serviço de saúde; gestão da equipe e  controle 
social. No cuidado da enfermagem na APS, alguns profissionais também utilizam 
recursos que transcendem o convencional, como a entrevista motivacional, as 
consultas sequenciais, o grupo de gestão autônoma da medicação e a aplicação 
de práticas integrativas e complementares, contribuindo para integralidade da 
atenção à saúde da população adscrita em seu território.

Devido à pluralidade de profissionais do quadro de enfermagem, com distin-
tos entendimentos sobre o PE, diferentes tempos de formação e atuação na APS, 
se faz necessário um alinhamento conceitual. Cabe ressaltar que essa heteroge-
neidade de profissionais – alguns enfermeiros possuem outras especializações e 
mestrados – traz diferentes olhares e perspectivas para uma determinada situa-
ção, o que pode ser potencialmente eficiente. Diferentes formações contribuem 
também para a formação das equipes multiprofissionais, que se constituem por 
agentes comunitários de saúde, auxiliares administrativos, auxiliares de farmácia, 
enfermeiros, médicos de família e comunidade, odontólogos, técnicos em saúde 
bucal, sob o apoio matricial de assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, 
médicos psiquiatras, internistas, pediatras, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

As Unidades de Saúde são campos de prática para a Residência Multipro-
fissional, prevendo uma formação em serviço em que os residentes participam 
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ativamente de todas as atividades desenvolvidas. Os seminários de núcleo de en-
fermagem configuram-se como importante espaço, no qual acontecem discussões 
das demandas atendidas relacionadas a todas as condições de saúde subsidiadas 
por referencial teórico pertinente, o que também acontece com a discussão do 
PE e sua aplicação na prática. Dessa forma, enfermeiros e residentes de enfer-
magem formam uma parceria influente na discussão dos processos de trabalho.

A Resolução COFEN n. 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da As-
sistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 
ambientes públicos ou privados, o que abrange serviços ambulatoriais de saúde, 
domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, enfim, todos os locais 
onde acontecem cuidados de enfermagem. O PE é uma ferramenta metodológica 
que orienta o cuidado da enfermagem e seu adequado registro, objetivando uma 
maior visibilidade da prática profissional em diferentes cenários de cuidado11.

 O enfermeiro é responsável pela implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) e de seus recursos metodológicos, como o 
Processo de Enfermagem. Para tanto, requer que ele tenha uma apropriação do 
conhecimento científico e das competências profissionais para que possa elabo-
rar Diagnósticos de Enfermagem e, consequentemente, determinar intervenções 
centradas nas necessidades do paciente, da família e comunidade8.

O PE é constituinte da CE, que é privativa do enfermeiro e se encontra re-
gulamentada pela Lei n° 7.498/1996, a qual dispõe sobre o exercício profissional, 
pelo Decreto n° 94.406/1987 que a regulamenta12, 13. A CE pode ser realizada em 
todos os contextos nos quais os enfermeiros atuam, na perspectiva do fortaleci-
mento do vínculo e da resolutividade das necessidades demandadas pelos usuá-
rios, pela família e comunidade, além das identificadas pelo enfermeiro.

A CE contribui para um cuidado fundamentado na integralidade da aten-
ção e no trabalho interdisciplinar. Busca atender as necessidades de saúde da 
população não somente na doença, mas em todos os aspectos, através de ações 
de educação em saúde, promoção do autocuidado, prevenção de doenças, dimi-
nuição de agravos de doenças já existentes e reabilitação14.

Conforme apresentado anteriormente, o PE é uma relevante ferramenta 
metodológica que qualifica as ações de cuidado e, para tanto, é necessária a es-
colha de uma das Classificações Internacionais para que se tenha uma padroni-
zação da linguagem da enfermagem quanto aos diagnósticos, às intervenções, à 
avaliação e aos resultados. Existem várias; as mais conhecidas são a Classificação 
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Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), organizada pelo Conselho 
Internacional dos Enfermeiros, e a NANDA Internacional (NANDA-I), Classifi-
cação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e Classificação de Resultados de 
Enfermagem (NOC)7, 14.

Outra importante ferramenta são os protocolos, instrumentos elaborados 
a partir das diretrizes e políticas de saúde, que surgem das necessidades de or-
ganizar melhor as ações de saúde ou de problemas a serem superados, os quais 
devem ser aplicados conforme as realidades locais para que possam produzir 
impactos positivos. Portanto, os protocolos auxiliam na SAE, favorecendo os 
processos de trabalho, fortalecendo as práticas assistenciais e respaldando legal-
mente os profissionais15, 16.

Na APS/GHC, observa-se uma lacuna nos protocolos específicos da enfer-
magem. Os materiais de referência utilizados são as diretrizes clínicas, os ma-
nuais e os protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde e das Portarias Municipais e Institucionais GHC, 
o que impacta no desenvolvimento das atividades do enfermeiro devido à fragi-
lidade no respaldo técnico e legal.

A complexidade do processo de trabalho da enfermagem, as demandas do 
cotidiano, o acúmulo de atribuições e o número insuficiente de profissionais 
sobrecarregam o enfermeiro, o que dificulta a problematização e qualificação 
de alguns processos de trabalho, comprometendo diretamente nos resultados 
da assistência prestada. Apesar da Resolução COFEN n° 358/2009, o PE ainda 
apresenta fragilidades na aplicação de todas as suas fases16. Diante disso, a equi-
pe de enfermagem da APS/GHC vem construindo espaços de discussão sobre a 
SAE, que inclui a implantação do PE para direcionar a prática da enfermagem 
considerando as diretrizes da GSC, que terá como cenário as 12 Unidades de 
Saúde e o Consultório na Rua.

Conforme mencionado, se está diante de uma diversidade conceitual; por-
tanto, se identifica a necessidade de especificar/detalhar os elementos que dire-
cionam a construção do PE, assim como também a definição da Teoria de En-
fermagem que sustentará o desenvolvimento deste trabalho.

Em 2017, alguns enfermeiros e a responsável técnica de enfermagem da 
GSC tencionaram que fossem discutidos o Processo de Enfermagem, seu regis-
tro e aplicabilidade na APS/GHC, bem como a utilização de Classificações In-
ternacionais, evidenciando a necessidade de realizar um alinhamento conceitual 
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sobre a CE nos diferentes ciclos e situações de vida. Em 2018, foram organizadas 
atividades de Educação Permanente (EP) acerca da temática. Essa iniciativa foi 
recebida com entusiasmo pela maioria dos participantes, que entenderam ser 
um momento profícuo para tal debate.

Os encontros de EP aconteceram na estrutura física da Escola GHC, com 
frequência mensal, carga horária de três horas, em dois turnos distintos para 
contemplar todos os enfermeiros. Foram utilizadas diversas metodologias, com 
ênfase na discussão de casos clínicos, um potente recurso metodológico que 
permite a reflexão e problematização das vivências do cotidiano de trabalho, 
subsidiados pelo aporte teórico dos Cadernos de Atenção Básica e de outras 
referências atuais sobre a temática. Mais especificamente ao desenvolvimento 
do PE, no decorrer das atividades, foram apresentados alguns Diagnósticos de 
Enfermagem conforme as Classificações NANDA-I e CIPE® e suas respectivas 
intervenções para que o grupo escolhesse os prioritários, conforme os casos, e 
discutisse como seria a utilização na prática.

 No primeiro encontro da EP, foi trabalhado com os enfermeiros o PE na 
APS, suas etapas e os Diagnósticos de Enfermagem segundo a classificação NAN-
DA-I. A mesma atividade foi replicada para os residentes de enfermagem como 
parte da carga teórica exigida pela Residência, entendendo que a discussão entre 
enfermeiros da APS e os residentes de enfermagem direciona para mudanças no 
contexto para a implementação do PE e contribui ativamente para a formação 
dos futuros profissionais da APS.

No segundo encontro, a temática abordada foi a CE na atenção à saúde 
da mulher. Nessa atividade, o grupo presente considerou fundamental discutir 
melhor as classificações, valendo-se de outras, a exemplo da CIPE®. Nos demais 
encontros, os temas desenvolvidos foram as CE nas infecções sexualmente trans-
missíveis, em hipertensão e diabetes melittus, na saúde da gestante, na saúde da 
criança, na saúde sexual e reprodutiva. As CE tiveram uma abordagem no con-
texto individual, familiar e coletivo, com discussões da aplicação do PE, confor-
me casos discutidos e vivenciados na rotina de trabalho. Ao término de cada 
encontro, realizou-se avaliação, conforme instrumento específico.

Embora, em 2012, já tivesse sido realizada uma discussão pelo grupo de 
trabalho constituído por enfermeiros de todos os serviços do GHC e se optado 
em utilizar a Classificação NANDA-I para os Diagnósticos de Enfermagem, os 
enfermeiros da APS entendem que tal classificação está mais voltada para a área 
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hospitalar. Por isso, entendem necessário rediscutir outras classificações – a CIPE®, 
por exemplo – que é uma das classificações que representa o domínio da prática 
da enfermagem mundial e utiliza terminologia padronizada, ampla e complexa, 
podendo ser aplicada em diferentes cenários a nível individual, familiar e comu-
nitário. É multiaxial combinatória, permite formular diagnósticos, intervenções 
e resultados de enfermagem representando a diversidade da prática profissional. 
Pode ser considerada uma tecnologia de informação eficaz que facilita o racio-
cínio clínico e a documentação as famílias na APS18.

Nos encontros da EP, a partir dos relatos dos participantes e da produção 
durante as atividades, identificou-se a não utilização do DE, sendo habitual o uso 
do Código Internacional de Doenças (CID), prática, de certa forma, sustentada, 
já que muitos Indicadores de Saúde da GSC são monitorados por essa classifi-
cação. O não uso do DE impacta na produção de conhecimento da enfermagem 
e, consequentemente, no reconhecimento profissional. Também se perceberam 
diferentes entendimentos sobre o PE, múltiplas formas de registro, resistência 
e dificuldade dos profissionais para utilização das classificações internacionais, 
uma vez que implica mudanças em um processo que já está estabelecido e dire-
ciona para outra forma de pensar e de realizar o cuidado.

Os registros incompletos ou não realizados do processo de cuidado podem 
resultar na invisibilidade de reconhecimento profissional, em impedimento para 
o avanço da enfermagem como ciência, em prejuízos à assistência e em uma co-
municação não efetiva no sistema de saúde16. Os registros constituem exigência 
legal e são fontes de informação relevantes e primordiais para o acompanhamento 
da qualidade e segurança da assistência de enfermagem e, portanto, o enfermeiro 
deve documentar formalmente as informações do processo de cuidar, bem como 
as etapas do PE19, 20. Importante ressaltar que o registro é parte do cuidado de 
enfermagem. É a comprovação de que o cuidado foi realizado.

Diante da realidade vivenciada, uma das estratégias a ser adotada é aprofun-
dar os conhecimentos sobre o PE, incluindo as classificações NANDA-I e CIPE®. 
Assim, o grupo terá embasamento para decidir qual a taxonomia a ser utilizada 
na APS, com vistas à organização da lista de Diagnósticos de Enfermagem e as 
Intervenções de Enfermagem, para futuramente incluir no prontuário eletrônico.

Em nível hospitalar, o GHC utiliza a Classificação NANDA-I e o PE está 
informatizado, mas ainda não foi implantado em todas as unidades hospitala-
res. A forma de registro atual na APS/GHC é através de prontuário físico, mas a 
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implantação do prontuário eletrônico do paciente se encontra em fase de cons-
trução e difere do prontuário hospitalar devido às particularidades dos cuida-
dos da APS. A implantação eletrônica do registro do PE na sua totalidade e a 
padronização nas unidades de saúde vão viabilizar a criação de indicadores de 
avaliação de enfermagem, bem como o monitoramento dos registros e funcio-
nalidade da aplicabilidade do PE. Acredita-se que serão muitos desafios, desde 
a forma da inclusão do registro, aceitação de outras categorias profissionais, até 
a operacionalização de maneira sistemática pelos enfermeiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos seus mais de 30 anos, a APS/GHC tem conseguido conquistar resulta-
dos positivos no cuidado da população de seu território, que representa 10% da 
população de Porto Alegre, na formação de recursos humanos para o SUS e no 
desenvolvimento de tecnologias em APS2.

O enfermeiro, a partir das especificidades da própria profissão, dispõe de 
um olhar macro para o processo de trabalho e se faz presente em quase todos 
os momentos assistenciais e na comunicação entre os usuários e os serviços de 
saúde15.  A profissão vem se firmando ao longo dos tempos como ciência, mas 
para o seu fortalecimento é necessário que o conhecimento científico permeie 
sua prática profissional.

Apesar de o trabalho do enfermeiro ter evoluído, ser nacionalmente re-
conhecido pela sua contribuição na consolidação do SUS e ser integrante da 
equipe multiprofissional, não impede que ele se depare com desafios no coti-
diano dos serviços, como a implantação do PE. Cabe salientar a importância 
do empoderamento da enfermagem. Toda a equipe de saúde deve ter conheci-
mento do que é o PE, o que são os DE e sua implicação na prática assistencial. 
Salienta-se que o cuidado na APS é compartilhado entre os profissionais; para 
tanto, necessita-se ter compreensão e clareza do que cada um faz, ara que o tra-
balho não seja fragmentado.

Nessa trajetória para implantação do PE, constatou-se, através dos rela-
tos e avaliações dos enfermeiros, que os encontros de Educação Permanente 
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proporcionaram reflexões sobre a prática da enfermagem nas diferentes unida-
des de saúde, como fazer de maneira científica e não empírica.

Em 2019, devem continuar as discussões em grupos, nas EP sobre a CE nas 
diversas áreas que não foram abordadas. Há intenção de realizar um Projeto de 
Pesquisa, a ser aplicado a todos os enfermeiros da APS / GHC, visando conhe-
cer as dificuldades, os desafios e os limites para a implantação do PE, sob a ótica 
desses profissionais. Na sequência, a ideia é iniciar um projeto-piloto em uma 
área de atenção à saúde a ser definida conforme prioridade para a implantação 
do PE, em todas as unidades de saúde. Para isso, podem ser utilizados alguns 
subsídios, como avaliação dos Indicadores de Saúde da GSC, magnitude e pre-
valência de doenças e seus agravos na APS. Sabe-se da relevância da aplicação 
do PE nas CE, mas se entende que, inicialmente, não poderá ser realizado em 
todas as áreas de atuação do enfermeiro na APS. Deve ser uma construção co-
letiva com engajamento e envolvimento de toda a categoria e gestores para que 
seja possível a concretização das metas.

Com a realização deste estudo, espera-se que haja uma maior valorização, 
visibilidade e qualificação do trabalho do enfermeiro, refletindo na atenção à 
saúde prestada ao usuário, à família e comunidade. Salienta-se que o PE exige 
continuamente reflexão, estudo e pesquisa para que, de fato, qualifique as ações 
e impacte positivamente na atenção à saúde da população.
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