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A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), cumprindo sua finalidade de investir permanentemente no 
desenvolvimento técnico-científico e político-social da Enfermagem brasileira, promoveu, no período de 31 de 
julho a 03 de agosto de 2013, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba-Paraná, o 
11º Simpósio Nacional de diagnóstico de enfermagem (11º SINaden), com o tema central “Sistematização 
da Assistência de Enfermagem e Responsabilidade Social nos Cenários de Prática Profissional”. O evento reu-
niu Enfermeiras(os), Técnicos de Enfermagem, professores, estudantes de Pós-Graduação e de Graduação em 
Enfermagem, gestores, além de convidados do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba-PR, Fundação Araucária da Secretaria de Estado de Ciência e Tecno-
logia do Paraná, professores de outras áreas e estudiosos sobre a temática.

Nas atividades pré-evento, todas voltadas à temática que envolve a Sistematização da Assistência de Enfer-
magem e o Processo de Enfermagem, foram realizados Cursos sobre Raciocínio Clínico (básico e avançado); 
Workshop para docentes sobre Raciocínio Clínico; Workshop para enfermeiros de Secretarias Municipais de 
Saúde sobre Diagnóstico de Enfermagem na Prática Clínica; e uma Oficina sobre Monitoramento e Avaliação 
das Ações de Controle da Hanseníase. Nos três dias e meio de evento, e já a partir da conferência magna, “A 
responsabilidade social nos cenários da prática profissional e as terminologias de enfermagem”, foram desta-
cados conceitos vinculados ao tema central do evento, compartilhando-se o significado de Responsabilidade 
Social, Prática Profissional, Cenários da Prática e Terminologias de Enfermagem, que são de interesse aos que 
trabalham na Enfermagem. Assim, refletiu-se, criticamente, acerca da Sistematização da Assistência de Enfer-
magem e do Processo de Enfermagem, articulando-os com a Responsabilidade Social nos diferentes cenários 
de prática profissional, a partir dos seguintes objetivos: 1) Compartilhar com a comunidade de enfermagem 
as experiências com a Sistematização da Assistência de Enfermagem no âmbito do ensino, da assistência, da 
gerência e da pesquisa; 2) Estabelecer espaços promotores de intercâmbio e socialização do conhecimento pro-
duzido pelas instituições de saúde e de enfermagem, de ensino e educação permanente; 3) Discutir as respon-
sabilidades legais e éticas dos profissionais em operacionalizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem, 
entendida como processo de trabalho e direito do cidadão usuário dos cuidados de enfermagem; 4) Refletir 
sobre a situação atual da formação profissional e da educação permanente sobre Sistematização da Assistência 
de Enfermagem, como espaço de construção da autonomia da prática profissional.

Tendo em vista as reflexões críticas havidas durante o evento e o contexto sociopolítico atual, de intenso 
debate envolvendo a regulamentação do exercício profissional da Medicina, as manifestações nas ruas 
por mais recursos para a saúde no país, bem como a necessidade de se prosseguir em defesa de mais 
justiça, transparência e democracia no âmbito do Sistema Conselho Federal / Conselhos Regionais de 
Enfermagem, os participantes do 11º SINADEn aprovaram, na Sessão Plenária Final, a Carta de Curitiba (ver 
p.794), em que são recomendadas ações de caráter geral e ações relativas aos cenários da prática profissional, 
para a Enfermagem brasileira e para as autoridades competentes.

Avaliou-se, ao final, que o evento, em que foram expostas e discutidas diferentes situações vivenciadas por 
profissionais e alunos, proporcionou oportunidade para ampliar a compreensão dos participantes sobre a exe-
quibilidade da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem e do Processo de Enfermagem nos 
contextos da prática profissional, e evidenciou o compromisso dos profissionais e dos formandos em Enferma-
gem com a temática.
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