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integrado-descentralizada visando 

inclusão, aproximação entre gestores 

e profissionais de enfermagem 

e criação de espaços de gestão 

participativa, contando com a estrutura 

da sede, subseções e o COREN Móvel; 

maior interlocução com servidores, 

profissionais de enfermagem/saúde e 

parceiros, etc).

2. Concretização da primeira etapa 

do projeto da nova sede do COREN-

RN, com a aquisição do terreno e 

encaminhamentos para a elaboração 

do projeto básico da edificação.

3. Desenvolvimento da agenda política 

unificada ABEn-RN/COREN-RN que 

cresceu com a reativação do SINDERN, 

pela qualidade da educação em 

enfermagem e valorização profissional; 

por condições de trabalho, com 

ênfase na agenda pela aprovação do 

PL 2295/2000, na realização conjunta 

da 70ª, 71ª e 72ª Semana Brasileira de 

Enfermagem e pela consolidação do 

fórum de escolas. 

4. Pautando temas polêmicos em 

eventos e nos veículos de comunicação 

da Autarquia com vistas à formulação 

de proposições às autoridades para 

o enfrentamento de obstáculos que 

estruturam a falta de condições de 

trabalho da enfermagem (precariedade 

de funcionamento da ABS em Natal e 

da Rede de Hospitais Regionais do RN 

e seus desafios e soluções; mercado 

de plantões, interdição ética, erros 

profissionais e segurança do paciente, 

etc.) e a situação caótica do ensino de 

enfermagem.

5. Atuação militante no Controle Social 

do SUS (Conselhos e Conferências de 

Saúde) e neste ano de 2011, participação 

efetiva em todas as etapas da 14ª CNS, 

seja, na organização de conferências, 

produção de documentos/contribuições 

da enfermagem ao debate, mobilização 

dos profissionais da área para o 

certame, luta política dos grandes 

temas da Saúde, na atualidade (EC 29, 

Privatização da Gestão do SUS, etc.) 

ou como membro de comissões de 

relatoria, delegado, etc. 

Neste editorial a Diretoria Gestão 2008-

2011, encerra sua prestação de contas de 

cerca de 80% das agendas planejadas, 

executadas, o que representa uma 

vitória, considerando os obstáculos e 

nós críticos presentes e já analisados 

nos relatórios anuais de gestão. 

Consideramos que este resultado foi 

impulsionado pela diretriz adotada pela 

gestão de empreender conhecimentos, 

cuidados e atenção para evitar errar 

e tendo como bússola os preceitos da 

Justiça, da Ética e da Lei, entendendo 

que “o erro acontece de vários modos, 

enquanto ser correto é possível apenas 

de um modo” (Aristóteles). 

E, por fim, é com satisfação que 

agradecemos a confiança da categoria 

depositada nas urnas que aprovou o 

trabalho realizado, elegendo a nova 

Diretoria para a gestão 2012-2014 

empossada, com o compromisso de 

“seguir avançando” as agendas, em 

curso, e também, com novas iniciativas 

de investimentos que orientem a 

construção de caminhos futuros 

possíveis, no percurso dos próximos 

passos do COREN e que ,oxalá, anuncie 

melhores dias para a enfermagem. 

Concordando com Francis Bacon quando 

afirma que “o homem deve criar as 

oportunidades e não somente encontrá-

las”, convidamos cada um de vocês, 

caros profissionais e estudantes de 

enfermagem, a tornarmos o período das 

festas de Natal e de passagem do Ano, 

um momento de tomada de decisão 

para o âmbito pessoal e profissional de 

sermos autores de uma nova página na 

História da Enfermagem no RN.

APÓS 3 ANOS DE CONQUISTAS É 
HORA DE SEGUIR AVANÇANDO

A gestão COREN-RN 2008-2011, 

instituída pela decisão soberana 

dos profissionais de enfermagem que 

atuam nos serviços, gerência, ensino e  

pesquisa de enfermagem, foi construída 

com muita ousadia, impulsionada pelas 

grandes expectativas da categoria e 

pelo compromisso de sua diretoria com 

a moralização e o redirecionamento do 

Regional.

Nestes três anos que se encerram em 

2011, com a eleição e posse de uma 

nova diretoria para um novo triênio, 

foi possível implantar processos 

estruturantes e cumprir metas 

importantes que estão mudando a 

cara do COREN-RN no Rio Grande do 

Norte e no Sistema COFEN/Conselhos 

Regionais, com destaque para a: 

1. Redefinição da concepção e 

implantação de algumas bases 

organizativas na gestão (acolhimento; 

ouvidoria; reorganização do processo 

de trabalho de sua competência 

Administrativa, de Fiscalização e da 

Comissão de Acompanhamento de 

Processo Ético, a partir da abordagem 

educativo-preventiva, visando 

dar respostas às necessidades 

da enfermagem e celeridade na 

resposta aos interessados; atuação 

junho/2011 a dezembro/2011
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A comunicação é a solução para 

minimizar as distâncias entre os 

profissionais, especialmente nós que 

moramos em cidades mais distantes. 

A comunicação é a melhor forma 

de manter as pessoas informadas, 

portanto o Jornal do COREN vem em 

boa hora para simplificar e aproximar 

os profissionais. Parabéns a todos que 

participam democratização do saber.
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Julho | 2011 – Reunião com a Coordenação de 
Recursos Humanos da SESAP sobre questões 
relacionadas ao exercício profissional da 
enfermagem; - Participação na VI Conferência 
Municipal de Saúde de Natal; - Participação em 
reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde do 
RN (CES/RN); - Caminhada por melhores condições de 
trabalho na unidade de Saúde de Igapó; - Reunião do 
Comitê Estadual de Mortalidade Materna e Neonatal; 
- Representação em Colação de Grau Concluintes do 
Curso de Enfermagem da UFRN; - Reunião de Grupo 
de Trabalho do COFEN para 14ª Conferência Nacional 
de Saúde; - Apresentação de Palestra pelo COREN 
em Reunião do Conselho Municipal de Saúde de 
Caicó; -  Participação em Seminário de Prevenção 
e Tratamento de Feridas promovido pela ABEn-RN; 
-  Palestra da Fiscalização do COREN para alunos 
do SENAC: “Processo de Trabalho”; - Participação 
de colação de grau da turma concluinte do Curso 
de Enfermagem da UNP; - Realização da Reunião 
Ordinária Plenária do COREN-RN;

Out | 2011 – Participação no 63º Congresso 
Brasileiro de Enfermagem - Maceió – AL; Reunião na 
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Cruz; 
- Participação na reunião Ordinária do Conselho 
Estadual de Saúde do RN; Participação na VII 
Conferência Estadual de Saúde; - Participação na 
assembleia de delegados regionais do Conselho 
Federal de Enfermagem em Brasília- DF; Visita do 
COREN Móvel aos municípios de Açu e Mossoró; 
Participação em reunião sobre Câmara Técnica de 
Urgência e Emergência no auditório do SAMU – 
Natal/RN; Participação em Oficina sobre o Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais no Auditório da Aben-
Seção Bahia; - realização da Reunião Ordinária 
Plenária do COREN-RN;. 
Nov | 2011 – Audiência 62ª Promotoria sobre 
demandas da USF Nova Natal I; - Participação em 
reunião do Comitê Estadual de Mortalidade Materna 
e Neonatal; - Participação na reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Saúde do RN; - Participação 
em reuniões do movimento em defesa dos serviços 
públicos e contra as privatizações; - Reunião de 
Representantes de Entidades de Enfermagem do 
RN sobre organização da participação do Estado 
em caravana 30 horas em Brasília/DF; Participação 
na mesa da Solenidade de entrega do título de 
Cidadã Natalense a Enfermeira Betânia Maciel, na 
Câmara de Natal/RN; - Participação no Encontro de 
Coordenadores de Fiscalização do Cofen/Conselhos 
Regionais Enfermagem, em Maceió/AL; - Solenidade 
de posse do plenário do COREN-RN triênio 2012-2014; 
- Participação na 14ª Conferência Nacional de Saúde- 
Brasília-DF; - realização da Reunião Ordinária Plenária 
do COREN-RN;.
Dez | 2011 – Participação na reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Saúde do RN; - realização da 
Reunião Ordinária Plenária do COREN-RN;

 Ago | 2011 –  Participação da solenidade de 
inauguração da sede do Conselho Regional de 
Enfermagem do Piauí; - Participação na reunião 
Ordinária do Conselho Estadual de Saúde do RN; 
- Participação na 76ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Caicó; - Participação 
no 14° Congresso Brasileiro dos Conselhos de 
Enfermagem – CBCENF Curitiba/PR; - Participação 
em audiência na sede da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Natal, proposta por Dra. Iara Pinheiro, 
sobre desvio de função da equipe de enfermagem 
no centro cirúrgico do Hospital Walfredo Gurgel; 

Promoção de Oficina de Capacitação para 
Funcionários e Conselheiros do COREN/RN; - Visita 
fiscalizatória no hospital de Baraúna/RN; - Reunião 
com os Responsáveis Técnicos da Região de Mossoró, 
sobre as condições de funcionamento dos serviços 
de Enfermagem; - Reunião com os profissionais 
de enfermagem da região de Mossoró sobre ESF; 
- Visita fiscalizatória no hospital de Areia Branca; - 
Apresentação Protocolo Prevenção e Tratamento de 
Úlcera por Pressão em Caicó/RN; - Audiência com a 
Secretária Adjunta Estadual de Educação e Cultura/RN 
sobre Termo de Cooperação Técnica; - realização da 
Reunião Ordinária Plenária do COREN-RN;

Set | 2011 –  Reunião de Entidades: preparatória 

para Audiência Pública sobre o Hospital Walfredo 

Gurgel.; - Audiência Pública na Assembleia Legislativa 

sobre o Hospital Walfredo Gurgel; - Participação na 

reunião Ordinária do CES/RN; - Reunião do COREN/

RN com profissionais de enfermagem do Hospital 

Maria Alice Fernandes sobre auxílio de cirurgia por 

profissionais de enfermagem; -  Participação 

em Seminário sobre a Regulamentação da Jornada 

de Trabalho da Enfermagem  promovido pelo Fórum 

das 30 horas – Brasília|DF; Reunião com profissionais 

de enfermagem sobre acúmulo de cargos; - Reunião 

com a SESAP/RN para discussão  sobre a implantação 

e a atuação dos profissionais de saúde na rede 

cegonha; Representação na exposição da Central 

de Transplantes do RN, Hotel Serhs; - realização da 

Reunião Ordinária Plenária do COREN-RN.

Quando li o jornal do COREN, Nume, percebi que 
se tratava de uma nova proposta. Ao longo de 
suas páginas é possível observar uma democrática 
prestação de contas das ações de nossa entidade, 
bem como uma extensão ampliada da participação 
da categoria, quando na seção “qual é sua tese” 
divulga-se os trabalhos científicos produzidos pelos 
profissionais. Fica claro também a linha de trabalho 
da diretoria, quando folheamos o jornal observamos 
um alinhamento das articulações com personagens 
com tradição de luta no seio da sociedade e na 
defesa do SUS. A enfermagem está de parabéns!

 Reunião do COREN-RN com a Coordenação de Recursos
 Humanos da SESAP-RN 

Mesa da Solenidade de entrega do título de Cidadã Natalense
 a Enfermeira Betania Maciel, na Câmara de Natal-RN 

Reunião do COREN-RN com profissionais de enfermagem do
Hospital Maria Alice Fernandes 

Soraya Vieira
Enfermeira - Coren: 36.866 RN

SUPLENTES DO QUADRO II e III
Alexandre Pedro da Costa
José Josimar Henrique da Silva
Sergilene Fonseca Teixeira Santos
Izabel Cristina Dantas Filgueira da Silva



Protocolo de Prevenção e 
Tratamento de Úlcera de Pressão 

apresenta resultados

Os primeiros resultados do Projeto de implantação 
do Protocolo de Prevenção e Tratamento de 

Úlcera de Pressão(UP) nas instituições hospitalares 
do Rio Grande do Norte foram apresentados em 
relatório elaborado pela comissão responsável pelo 
processo, coordenado pela enfermeira Jussara 
Paiva. Dentre as metas atingidas estão a produção 
e distribuição de 300 CDs, com o protocolo de 
prevenção e tratamento de UP e a realização de 08 
capacitações, com carga horária de 08 horas, sendo 
duas em Natal (Instituições Hospitalares e Estratégia 
de Saúde Família) e seis nas Unidades Regional 
de Saúde Pública – URSAPS (São José do Mipibu; 
Mossoró; João Câmara; Caicó; Santa Cruz e Pau dos 
Ferros). Após a capacitação foram realizados retornos, 
com carga horária de 8 horas, para reuniões com 
os enfermeiros multiplicadores, com o objetivo de 
apresentar o projeto elaborado por cada instituição 
e, também, o relatório das dificuldades encontradas 
para implantação local.
  Com relação as dificuldades encontradas o 
relatório destacou os seguintes pontos: Falta de 
apoio dos gestores para implantação do protocolo, 
principalmente no que se refere a investimentos 
em prevenção e tratamento; Desconhecimento da 
incidência e prevalência de UP nas instituições de 
saúde;  Não reconhecimento da UP como problema 
de saúde pública;  Pouca valorização das medidas 
de prevenção por profissionais e gestores;  Falta 
de equipe interdisciplinar; Falta de capacitação 
para os médicos, gerando conflitos dentro da 
equipe;  Dificuldade de capacitação dos técnicos 
de enfermagem, devido os mesmos terem jornada 
dupla de trabalho; Desconhecimento da prevalência 
de acamados e cadeirantes;  Dificuldades em 
padronizar coberturas de prevenção e tratamento 
pelos planos de saúde (Hospitais particulares); Falta 
de planejamento financeiro relativo à aquisição de 
coberturas para tratamento de lesões; Recursos 
humanos insuficientes, acarretando sobrecarga, 
além de falta de condições de trabalho; Hospitais 
sem enfermeiros 24 h;  Permanência de pacientes 
internados em macas nos corredores, dificultando 
ou impossibilitando uma assistência de qualidade 
com ênfase na prevenção; Pacientes dependentes 
de ventilação mecânica, internados em áreas 
indevidas (Pronto Socorro) por falta de leitos de UTI e 
a Padronização de produtos incorretos.
    Fazendo uma avaliação do trabalho, o relatório 
considera que a capacitação teórica obteve muito 
êxito, com uma excelente adesão por parte dos 
enfermeiros. No entanto, o segundo momento 
caracterizado pelo reencontro, no qual os enfermeiros 
deveriam apresentar o projeto de implantação no 
seu município ou instituição, não correspondeu ao 
esperado. Desta forma, os membros da comissão 
consideram que  o trabalho não está concluído, 
ainda existindo uma longa caminhada e esta 
se fará a partir da retomada de encontros locais 
para discussão, trocas de experiências e buscas 
de estratégias para implantação do protocolo 
nas instituições. Concluindo, observam que um 
novo olhar está presente nos profissionais que 
participaram da capacitação e este novo olhar tem 
que ser transformado em ações, o que não depende 
tão somente dos mesmos e, sim. de uma interação 
de forças, o que inclui aí os gestores/ políticas de 
saúde. 
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Audiência com Secretaria de Educação do Estado 
busca fortalecer parceria pela qualidade da formação

Audiência Secretaria de Educação do RN 

14º CBCENF une a Enfermagem em torno de temas políticos nacionais 

Stand do COREN-RN no 14º CBCENF 

      Entre os dias 8 a 11 de agosto mais de 7 mil profissionais 
de Enfermagem  e representantes da categoria estiveram 
presentes na cidade de Curitiba/PR para participar do 14º 
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – 
CBCENF. Esta edição foi marcada pela consolidação do 
cunho político do evento através do lançamento do  ‘Fórum 
Nacional 30 Horas Já: Enfermagem Unida por um objetivo’ 
que visa a mobilização organizada de toda a categoria 
em torno da aprovação do PL 2295/2000. Além disso, foi 
anunciada, pelo Conselho Federal de Enfermagem,  a 
realização de pesquisa sobre o  ‘Perfil da Enfermagem no 
Brasil’.
  O evento contou com uma programação científica 
qualificada. Foram apresentados mais de 800 trabalhos 
científicos significando uma intensa troca de experiência 
e saberes. Durante o 14º CBCENF foram apresentados 
painéis, palestras e mesas redondas a respeito dos temas 

Situação do maior Hospital do RN é tema de Audiência
     Dentro da estratégia de empreender ações buscando 
a melhoria da assistência à saúde da população e a 
defesa do SUS com qualidade, o COREN-RN solicitou ao 
Deputado Fernando Mineiro (PT/RN) a proposição de uma 
Audiência Pública para debater “A crise de funcionamento 
do complexo hospitalar Walfredo Gurgel”, maior hospital do 
Rio Grande do Norte. A audiência foi realizada no último dia 
14 de setembro, no auditório Robinson Faria, na Assembléia 
Legislativa do Estado.
        O COREN-RN vem acompanhando a situação do Walfredo 
Gurgel, através de visitas fiscalizatórias e reuniões com a 
coordenação de enfermagem da instituição. Foi constatada 
a existência de graves problemas no funcionamento do 
Hospital, como défict de recursos humanos, precárias 
condições de trabalho, sobrecarga do trabalhador, dentre 
outras. Para a presidente do COREN-RN, Alzirene Nunes 
de Carvalho, hoje o Walfredo Gurgel enfrenta diversos 
problemas que acabam ocasionando uma assistência 
desumana à população, tais como, a superlotação, modelo 

Fortalecer e consolidar a parceria pela qualidade do ensino 
técnico de enfermagem no Estado do Rio Grande do 

Norte. Com este objetivo representantes do COREN-RN e da 
ABEn-RN, se reuniram com a secretária adjunta de Educação, 
Gisele Almeida, na tarde do último dia 31 de agosto.
Durante a audiência a presidente do COREN-RN, Alzirene 
Nunes de Carvalho, ressaltou a importância de efetivar o 
Termo de Cooperação Técnica assinado entre ABEn-RN, 
COREN-RN e Secretaria de Educação, em maio de 2010, 
com o objetivo de promover a avaliação das condições 
técnico administrativas e pedagógicas dos Cursos de 

Técnicos em Enfermagem, oferecidos no RN, reavaliando, 
conjuntamente, o processo de abertura, reconhecimento e 
renovação das escolas de enfermagem.
Para a presidente do COREN, é importante que o termo 
assinado seja publicado em Diário Oficial, bem como sejam 
realizadas reuniões sistemáticas, mensalmente, com a 
participação de representantes das três instituições. Alzirene 
Nunes, reafirmou que ABEn e COREN podem oferecer 
uma importante contribuição técnica nesse processo de 
melhoria e qualidade da formação de enfermagem.
Gisele Almeida mostrou-se sensível às preocupações das 
entidades representativas da enfermagem e, diante disto, 
comprometeu em analisar junto a secretária de educação, 
Bethânia Ramalho, as reivindicações feitas na reunião, 
agendando nova audiência, desta vez contando com a 
presença da secretária do Estado. 
O COREN-RN lamenta que até o fechamento deste jornal 
(1/12/2011), a Secretaria de Educação do RN não tenha 
feito mais nenhum contato visando a retomada de uma 
parceria que trata de um relevante problema social, com 
grave repercussão para a qualidade da prática profissional 
de Enfermagem e conseqüente risco para a vida humana.

de gestão ineficiente e falta de recursos para seu pleno 
funcionamento.
    Dentre as possíveis soluções apontadas pela presidente 
do COREN-RN estão: o estabelecimento de consórcios 
intermunicipais, por Região; a interiorização de serviços 
especializados (UPA, rede para auxílio de diagnóstico: etc); 
a reforma e ampliação de hospitais integrantes da rede, 
o contrato de gestão pautado em metas sanitárias e a 
profissionalização da gestão.
   Além disso, foi proposto por Alzirene Nunes a criação 
de um Fórum de Debates composto por vários atores da 
sociedade e a criação de uma Frente Parlamentar em 
Defesa da Saúde. Outras falas seguintes à presidente do 
COREN, como a do Diretor do Hospital e a do presidente 
do Sindicato dos Médicos, vieram confirmar e ampliar o 
diagnóstico apresentado por Alzirene, detalhando, ainda 
mais, a grave situação vivenciada pela instituição. Também 
nestas falas foram apresentadas outras propostas para a 
melhoria da atual situação.

  A presidente do COREN-RN, 
Enfª Alzirene Nunes de Carvalho, 
e a prof.ª Raimunda Medeiros 
Germano, da UFRN, estiveram entre 
as  personalidades homenageadas 
pelo Plenário do Conselho Federal 
de Enfermagem com o Prêmio 
“Anna Nery”, durante a realização do 
14º CBCENF.  A presidente recebeu 
o prêmio num jantar promovido 
pela organização do Congresso, no dia 8 de agosto. Já a 
enfermeira Raimunda Medeiros, que não pode comparecer 
à solenidade,  foi representada pelo prof.º Francisco de 
Assis, recebendo, posteriormente, a premiação durante 
reunião plenária do COREN-RN. A premiação de Alzirene 
Nunes trata-se do reconhecimento do trabalho que atual 
presidente do Conselho do RN vem desenvolvendo no 
Estado e que tem recebido destaque nacional.

Profissionais do Estado recebem o 
prêmio Ana Néri no 14º CBCENF

Entrega de homenagem a prof. 
Raimunda Germano

de maior relevância da atualidade na área da Enfermagem. 
O navegador Amyr Klink emocionou os congressistas  com 
suas histórias sobre a aventura humana na terra e sua co-
existência com o meio ambiente.
O estande do COREN-RN teve destaque com grande 
participação dos congressistas no banner para fotos,  
apoiando a luta de fortalecimento do SUS.
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O COREN-RN realizou, no último dia 11 de setembro, 
eleição para a gestão do triênio 2012-2014. Estavam 

aptos a votar aproximadamente 3.500 enfermeiros no Rio 
Grande do Norte. Foram contabilizados um total de 2.496 
votantes, com 65,58% de votos para a chapa única e 34,42% 
de votos brancos e nulos.Com esse resultado a chapa 
“Seguir Avançando” foi eleita para compor a gestão. 
Após o encerramento das eleições, a presidente do COREN-
RN, Alzirene Nunes, fez uma avaliação positiva do processo 
eleitoral: “Os enfermeiros exerceram seu papel democrático 
e cidadão, manifestando de forma livre, através do voto, 
o desejo pela continuidade do processo de mudanças 
iniciados no COREN-RN.”, considerou.
Entre os compromissos assumidos pela chapa eleita estão 
a defesa do SUS público, universal e equânime conforme 
preconizado na Constituição Federal de 1988; investimento 
na Educação Permanente; a defesa da qualidade da 

Eleições para gestão do COREN-RN tem saldo positivo 
e conselheiros tomam posse

Senador Paulo Davim fala sobre aprovação da Lei nº 12.514 e seus 
posicionamentos no Congresso

Os conselhos profissionais de todo o Brasil obtiveram 
uma importante vitória com a regulamentação da 

Lei nº 12.514 que determina os valores e regras para as 
anuidades a serem pagas pelos profissionais aos conselhos 
de fiscalização. Esta regulamentação possibilita uma 
estabilidade financeira aos Conselhos, tão necessária para 
sua sustentação, para empreenderem ações de valorização 
das profissões e dos profissionais em defesa da sociedade. 
Para aprovação e sanção desta Lei, merece destaque a 
atuação do Senador Paulo Davim (PV/RN). O Senador 
além de votar pela aprovação, atendeu às solicitações do 
Conselho, mobilizou os parlamentares, tanto na Câmara, 
quanto no Senado advogando a favor da referida Lei. 
Abaixo confira um pouco do que o Senador falou sobre 
esse tema e outros assuntos durante entrevista concedida 
ao COREN-RN: 
Senador fale um pouco a respeito da Lei nº 12.514 
e as suas contribuições para a aprovação desta Lei. 
Essa Lei vem em boa hora dar legalidade as fixações dos 
valores das anuidades e outras contribuições devidas aos 
Conselhos de Fiscalização Profissional. Busca por fim a uma 
crise que foi instalada em todo o Brasil por determinados 
grupos de pessoas que não possuem espírito coletivo 
e ao invés de somar forças, fortalecer as instituições, 
entraram com ações na justiça contra os Conselhos 
Profissionais. O êxito de tais ações inviabilizaria o trabalho 
dessas instituições. Considero a atividade de fiscalização 
profissional fundamental para a proteção da coletividade, 
especialmente, em áreas que lidam com a vida e a saúde 
da população. Desta forma, os conselhos são entidades 
defensoras do interesse público, portanto, tem um papel 
social extremamente relevante. Ciente da importância dessa 
Lei, que além da questão das contribuições aos Conselhos, 
também amplia os direitos e a remuneração dos médicos 
residentes, atuei junto a todas as comissões no Congresso 
Nacional a favor de sua aprovação. Durante seu trâmite na 
Casa, fiz a sua sustentação oral favorável, conversei com os 
demais parlamentares fazendo lobby, tentando persuadi-los 

Senador Paulo Davim 

Mesa da Solenidade de Posse Gestão 2012-2014 

A participação do COREN-RN na luta em defesa do SUS, 
em 2011, estabeleceu como prioridade a agenda 

da construção da 14ª CNS. Atualmente o COREN-RN 
possui representantes conselheiros, no seguimento de 
profissionais da saúde, nos Conselhos Municipais de Saúde 
das cidades de Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros, além do 
Conselho Estadual de Saúde. Atuou na etapa municipal 
destas cidades do RN desde a organização tendo  seus 
representantes como delegados.
Entre as agendas de participação do COREN-RN rumo à 
Conferência Nacional destaca-se sua participação no GT-
COFEN da 14ª CNS, que elaborou e divulgou propostas 
no documento “Contribuição do COFEN para a 14ª CNS” 
visando à participação propositiva dos representantes do 
Sistema COFEN/Conselhos Regionais nas etapas: municipal, 
estadual da Conferência e assessorando o COFEN na 
organização de atividades na Conferência Nacional, 
especialmente, na mobilização dos profissionais de 
enfermagem para os atos políticos pela aprovação da EC 29 
e do PL 2295/2000 pela regulamentação da jornada de 30 
horas que aconteceram por ocasião da Conferência.
A atuação do COREN-RN na Conferência Estadual de Saúde 
do RN que contou com 1.365 participantes sendo 783 
delegados, foi intensa nas seguintes atividades operacionais: 
no pleno do CES-RN; nas comissões: organizadora, de 
facilitadores dos trabalhos de grupo e de relatoria; com 
delegados nas discussões e deliberações; na elaboração de 
documento para subsidiar a Carta do Rio Grande do Norte; 
na realização de reuniões com profissionais de enfermagem 
por ocasião da referida conferência, entre outros. 
Neste final de ano haverá eleição para vagas de Conselheiros 
Titulares e Suplentes do CES-RN, O COREN-RN que tem duas 
vagas de Conselheiro Titular e Suplente participou e foi eleito 
para o período 2011-2013.

COREN-RN participa da construção 
da 14ª CNS

Representantes do COREN-RN na 14ª CNS

Conselho Regional de Enfermagem / COREN-RN
Balanço Financeiro

No último dia 28 de novembro, os novos conselheiros 
do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande 

do Norte para o triênio 2012/2014 tomaram posse, durante 
solenidade realizada no Cuxá Recepções e Eventos. Em seu 
discurso, a presidente reeleita, Alzirene Nunes de Carvalho, 
agradeceu a presença de todos, fez um relato do processo 
de mudanças ocorridas no Conselho devido ao trabalho 
da gestão passada, eleita com a bandeira da “ética e 
democracia”. Ressaltou a necessidade da continuidade e 
intensificação dessas ações pela chapa empossada “Seguir 
avançando”. Compuseram a mesa do evento a presidente 
reeleita do COREN-RN, Alzirene Nunes de Carvalho, o 
Secretário Estadual de Saúde, Domício Arruda, a Secretária 
Municipal de Saúde do Natal, Maria do Perpétuo Socorro 

Posse Gestão 2012/2014

formação para profissionais de enfermagem; avançar no 
processo de democratização eleitoral, a atualização da 
Lei Nº 5905/1973(da criação do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais) e da Lei Nº7498/1987 do exercício profissional.
Dando continuidade ao processo, o Conselho Federal 
de Enfermagem (Cofen) publicou  no Diário Oficial da 
União, no último dia 19 de outubro, a Decisão nº 194/2011 
homologando o resultado das eleições do COREN - RN 
referente ao mandato do triênio 2012/2014, quadro I 
e, posteriormente, fez a indicação dos integrantes dos 
Quadros II e III.

Nogueira, o Secretário Municipal de Saúde de Mossoró, 
Benjamin Bento, a conselheira federal, Solange Maria 
Miranda Silva, o presidente do Conselho Regional de 
Medicina do RN, Jeancarlo Cavalcante, a representante da 
reitora da UFRN, Sheila Saint-Clair e a presidente da ABEn-
RN, Maria Coeli Cardoso. A solenidade contou, ainda, 
com ampla participação dos profissionais de enfermagem 
do ensino, dos serviços, representantes das escolas, 
Enfermeiros Responsáveis Técnicos, do vereador George 
Câmara, de representação do Conselho de Fisioterapia e de 
gestores da saúde.
O público lotou o auditório demonstrando confiança e 
prestigiando os novos gestores. Após a solenidade houve 
um cofee-break oportunizando a confraternização entre os 
presentes.
Foram empossados os seguintes profissionais: 
Quadro I Efetivos: Francisco de Assis Pinheiro; Alzirene Nunes 
de Carvalho; Jacinta Maria Morais Formiga; Maria das Graças 
Arruda; Suerda Santos Menezes; Suplentes do Quadro 
I: Mildred Negreiros Bezerra de Melo; Edilma de Oliveira 
Costa;Maria Jardete Ferreira;Francisca Gerlane Sarmento de 
Oliveira e Maria do Socorro de Oliveira Lima; 
Quadros II e III Efetivos: João de Deus Torres; Luzirene 
Barbosa de Oliveira; José Josimar Henrique da Silva e Vanildo 
Fernandes de Moura. Quadros II e III Suplentes: Henrique 
Eduardo Pessoa da Silva; Euclimar Ferreira da Silva Magnos; 
Lucielma da Silva Ferreira e Sérgio Willian Dias Galvão.

argumentando, ora sobre a importância da auto-sustentação 
dos órgãos profissionais, ora sobre a importância da 
ampliação dos direitos dos médicos residentes. Senti-me 
gratificado com a sua aprovação, tanto na Câmara quanto 
no Senado, uma vez que, como relatado, empenhei-me 
bastante para que tivesse maioria suficiente e o resultado 
não podia ser melhor: aprovação, por unanimidade, na 
Câmara e aprovação com apenas 3 legendas contrárias no 
Senado. A Lei nº 12.514 devolve aos Conselhos o direito de 
estabelecer os valores de suas anuidades dentro de um 
teto máximo e, consequentemente, devolve a estabilidade 
que os conselhos necessitam para continuar atuando em 
defesa da sociedade e do profissional. 
Senador qual o seu posicionamento com 
relação a aprovação da Lei que institui a jornada 
dos profissionais de enfermagem em 30 horas 
semanais? 
Sempre fui a favor da legalização da jornada de 30 horas 
para os profissionais de enfermagem. Quando era 
deputado estadual do RN propus uma Lei que fixava 
30 horas semanais para a enfermagem, mas a matéria 
foi retirada, uma vez que, o assunto exige uma lei a nível 
nacional. Trata-se de um reconhecimento a qualidade e 
peculiaridade do trabalho de uma categoria profissional 
que exerce uma atividade essencial à sociedade. Vejo como 
um cumprimento legal, um direito de um profissional que 
já atua em regime de trabalho de 6 horas ininterruptas. É 
uma luta pela valorização e pela melhoria das condições de 
trabalho desse profissional de saúde, portanto, essa causa 
conta com o meu total apoio. 
Como o senhor observa o atual cenário da saúde 
pública e quais são os seus projetos neste setor? 
Sou um grande defensor e entusiasta do Sistema Único 
de Saúde – SUS. Propus no Senado Sessão Solene em 
homenagem aos 21 anos do SUS, no último dia 19 de 
setembro. Trata-se de um sistema de saúde extremamente 
bem concebido, que possibilita universalidade de 
atendimento e vem ratificar, na prática, o direito constitucional 
à saúde de todo cidadão brasileiro. Agora o SUS precisa ser 
revigorado através de financiamento adequado. Neste 
sentido apoio no Senado a regulamentação da emenda 
constitucional 29 que pode inaugurar um novo momento 
para a saúde pública. Acho que é uma medida necessária 
para a viabilização do SUS as obrigações orçamentárias 
do Estado e Municípios com a saúde. Defendo que a 
taxação de alguns itens como cigarro e bebida tenham um 
percentual destinado ao SUS. O Brasil investe pouco em 
saúde, o que a torna inviável. Acredito na saúde pública, 
defendo a carreira do SUS. Tenho apresentado e apoiado 
projetos existentes neste sentido.



O COREN-RN, preocupado com a situação de 
servidores municipais que são Auxiliares 

de Enfermagem, com formação de Técnico de 
Enfermagem e que foram enquadrados como 
“Assistente em Saúde” no Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos dos servidores da saúde do município 
de Natal, emitiu parecer encaminhando para a 
gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Natal. 
O parecer considerou que o PCCV-S em Natal, 
apresentava inconsistências, devendo ser revisto, 
de forma a possibilitar o enquadramento dos 
servidores municipais da área da enfermagem, da 
seguinte forma: Aos auxiliares de enfermagem que 
se encontram no cargo de “Assistente em Saúde” e 
que comprovarem o curso de formação de Técnico 
de Enfermagem, seja concedido o enquadramento 
automático no grupo de Nível Médio, Carreira 
e Classe correspondente do Cargo “Técnico em 
Saúde”, conforme Anexo III da Lei Nº 120/2010. 
O parecer pode ser visto, na íntegra, no site www.
coren.rn.gov.br

O Conselho Federal de Enfermagem fixou novas 
normas para o pagamento das anuidades. Ficou 

determinado que as anuidades terão vencimento em 

31 de janeiro e poderão ser recolhidas da seguinte 

forma: - com 10% de desconto em conta única até 31 

de janeiro e parcelado sem desconto em 5 quotas. 

Mais informações a respeito das alterações no 

pagamento das anuidades poderão ser obtidas no 

site: www.coren.rn.gov.br

COREN-RN emite parecer sobre 
a situação dos auxiliares de 

enfermagem no PCCV da Saúde

COFEN fixa normas para anuidades

Carteiras profissionais provisórias serão extintas

Pautas e Realizações da Agenda 
Política em 2011

Agenda Política Unitária de Lutas ABEn-RN e COREN-RN: 
Caminhos percorridos em 2011
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Unidade de fiscalização faz
balanço de suas ações

A Unidade de Fiscalização do COREN-RN teve 
em sua agenda como princípios básicos, ações 

educativas e orientadoras, visando à conscientização 
das responsabilidades técnico-científicas, éticas e 
legais do exercício profissional da enfermagem.
Ressaltamos que, apesar do quantitativo reduzido 
de fiscais, obtivemos conquistas significativas no 
que se refere às ações qualitativas, a exemplo da 
credibilidade adquirida junto a órgãos como o 
Ministério Público e Secretaria da Educação e da 
Cultura.
A partir dos processos de fiscalização e da detectação 
de condições deficientes de trabalho, foram 
realizadas pela diretoria do COREN, cinco interdições 
éticas, sempre objetivando proteção ao profissional 
de enfermagem e à sociedade.
Ministramos 97 palestras, direcionadas aos serviços, 
profissionais e escolas de enfermagem. Na sede do 
COREN, até o mês de setembro, 1.447 profissionais 
de enfermagem participaram de palestras. Estivemos 
presentes também nas escolas de enfermagem, 
onde ministramos palestras a 237 estudantes.
Sabemos que melhorias significativas em alguns 
serviços foram concretizadas a partir da fiscalização 
do COREN, porém para uma atuação mais efetiva se 
faz necessário um maior contingente de fiscais, o 
que será solucionado, brevemente, com a realização 
de concurso público para a contratação destes 
servidores. 
Tivemos avanços importantes, a exemplo da 
redução dos auxílios de cirurgias por profissionais 
de enfermagem, porém temos a consciência que 
são vários os desafios para o alcance de resultados 
indispensáveis para a melhoria de bens e serviços 
nas instituições, ao indivíduo e coletividade. 

O COREN-RN, obedecendo a determinação do 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

a partir do dia 01 de janeiro de 2011 não expedirá 
mais carteiras profissionais provisórias. A nova 
medida faz parte das mudanças no processo de 
inscrição do COREN que visam descentralizar as 

Esta agenda firmada na 71ª semana Brasileira 
de Enfermagem selou o compromisso com a 

retomada da parceria entre ABEn-RN e COREN-
RN que nos anos 80 acontecia regularmente com 
articulação da Coordenação Estadual de Entidades 
de Enfermagem (CODEEn); e, neste momento, 
enquanto Fórum Estadual das Organizações da 
Enfermagem que pautou ação conjunta, em torno, 
da Agenda Política publicada no Jornal NUME Nº 1 de 
2010 que tem contado com o apoio de profissionais e 
estudantes de Enfermagem do Rio Grande do Norte. 
Esta iniciativa das organizações da enfermagem, é 
muito importante para a conquista da valorização 
da Enfermagem que passa, certamente, pelo 
fortalecimento das organizações representativas 
da área, cada uma no seu campo de competência, 
seja, na defesa da qualidade da educação e 
produção do conhecimento da enfermagem (ABEn), 
exercício profissional (Sistema COFEN/Conselhos 
Regionais), condições de trabalho (Sindicatos) e 
todos juntos atuando em favor de Políticas Públicas 
pela qualificação da formação, atenção/cuidados 
de enfermagem, valorização socioeconômica do 
trabalho, gestão e pesquisa na área de enfermagem, 
visando promoção/qualificação profissional, 
valorização e desenvolvimento cidadão dos 
profissionais de enfermagem.
Este caminho não está pronto; é feito no caminhar 
com a construção política das organizações de 
enfermagem, em cada momento histórico, sempre 
que a opção for pela identificação das convergências 
e exercitarem a prática da cooperação, como 

Neste ano de 2011 esta agenda continuou com 
reuniões de planejamento de avaliação de 

agendas de lutas pelas 30 horas e piso salarial para 
os profissionais de enfermagem, de audiências 
com gestores e parlamentares (da CVN, AL-RN 
e do Congresso Nacional), elaboração de notas 
técnicas para subsidiar posicionamentos e formar 
opinião de tomadores de decisão, realização de 
reuniões coletivas (profissionais de enfermagem, 
docentes, discentes, dirigentes de entidades, etc.) 
para avaliação da situação dos serviços de saúde na 
ABS, na Assistência Pré Hospitalar de urgência, nos 
Hospitais de Média e Alta Complexidade da rede de 
hospitais regionais (HRTM, CHWG, etc.), articulação 
e participação em audiências públicas na CVN e AL-
RN, realização de eventos e cursos (72ª SBEn, entre 
outros), participação de mobilizações nacionais em 
Brasília pela aprovação do PL 2295/2000, atuação no 
CES-RN e nas conferências de saúde, participação 
no fórum das entidades em defesa dos serviços de 
saúde públicos e contra a privatização no SUS.
É importante destacar que neste ano o SINDERN 
passou a integrar a agenda política das organizações 
da enfermagem do RN. O compromisso permanece 
agora com a nova diretoria do COREN-RN Gestão 
2012-2014.

Conselho Regional de Enfermagem / COREN-RN
Balanço Financeiro

Período: Jan. a Set. 2011

estratégia, para a realização de agendas unitárias de 
lutas, sem disputas por hegemonia e sem perder o 
horizonte do projeto coletivo da enfermagem/saúde. 

ações, aperfeiçoar e agilizar os serviços. Esta nova 
regulamentação segue a determinação da Resolução 
COFEN Nº 372/2010 que aprovou e adotou um novo 
manual de Procedimentos Administrativos para 
Registro e Inscrição dos Profissionais de Enfermagem 
em todo o Brasil.
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Nos últimos anos, após décadas de declínio, o 
índice de mortalidade materna no Rio Grande do 

Norte voltou a crescer. Atualmente, a taxa encontra-se 
acima da recomendação da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) que é de 20 óbitos maternos para cada 
100 mil nascidos vivos. Dentre os fatores apontados 
para este aumento, está a falta de estrutura do Rio 
Grande do Norte durante o acompanhamento ao pré 
natal e na realização do parto.  As principais causas 
dessa mortalidade são as doenças hipertensivas e as 
síndromes hemorrágicas.
Esta realidade, as propostas de intervenção 
e modificação deste cenário, vem sendo 
acompanhadas de perto pelo COREN-RN. O 
Conselho é integrante do Comitê de Mortalidade 
Materna e neonatal do RN através da Conselheira 
Maria Cristina Varela Barca. Os Comitês de Morte 
Materna são Comitês interinstitucionais cujo objetivo 
é fazer auditorias sobre todas as mortes maternas 
ocorridas na região de sua abrangência, tendo 
caráter informativo e educativo. 
Dra.Maria do Carmo Melo, presidente do Comitê 
no RN, faz o alerta que a morte de mulheres em 
idade fértil por causas ligadas à gravidez, ao parto 
e puerpério em sua grande maioria é  evitável e 
passível de prevenção, constituindo um custo social 
altíssimo porque atinge o núcleo fundamental sobre 
o qual se apóia a organização familiar: a mulher. A 

Assistência ao Parto 
no RN: panorama 
atual e desafios

AVALIAÇÃO DE SAÚDE EM ENFERMAGEM DO TRABALHO
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REGISTRO DE ENFERMAGEM NO PRONTUÁRIO EM UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO - Uma busca pela humanização do cuidado
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Dissertação defendida junto ao Programa de Pós 
graduação do Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), como requisito para obtenção do título de 
Mestre em Enfermagem, orientada pela Professora 
Drª Raimunda Medeiros Germano, do grupo de 
Pesquisa Caleidoscópio da Educação. Como objetivo 
esta pesquisa analisou a visão de enfermeiros acerca 
dos registros de enfermagem no prontuário, na 
perspectiva do registro do cuidado humanizado. A 
partir do material empírico foi construída quatro 
categorias:  “Lendo e aprendendo com o que se 
registra”; “os registros de enfermagem e a qualidade 
da assistência”; “a essência dos registros de 
enfermagem” e  “intenção e gesto sobre o registro 
dos aspectos subjetivos do paciente”. Tratou-se de um 
tema complexo por considerar que a comunicação 
através do registro de enfermagem no prontuário 
do paciente, apesar de muito debatido, ainda não 
se configura, na prática, como instrumento básico de 
comunicação interprofissional e de parâmetro para 
evidenciar a qualidade da assistência prestada, devido 

Autora: Maria da Guia Feliciano da Silva

Maria da Guia Feliciano da Silva

presidente do Comitê considera que a Mortalidade 
Materna é um desafio a ser vencido em favor do 
direito à vida e a saúde. “O óbito materno e neonatal 
reflete a desarticulação, desorganização e qualidade 
inadequada da assistência de saúde prestada à 
mulher durante o ciclo grávido-puerperal”, diz.
Traçando o perfil da mortalidade materna no Brasil 
apresenta os seguintes dados: - 98% das mortes 
maternas no Brasil são preveníveis, portanto, evitáveis; 
- 90% dos óbitos ocorrem em hospitais públicos; 
- Há um impacto desproporcional nas mulheres 
Afro-Brasileiras, Indígenas e Pobres – 56,2%; - 33% 
das famílias das mulheres que morrem de causas 
maternas tem uma renda mais baixa que o salário 
mínimo; - a proporção de mulheres analfabetas 
morrendo de causas maternas é mais elevada do 
que na população geral.
Buscando estratégias para o enfrentamento do 
problema, o Ministério da Saúde lançou, em 24 
de junho deste ano, a Rede Cegonha através da 
Portaria 1459/GM/MS. Essa consiste  numa   rede de  
cuidados  que  visa  assegurar  à  mulher  o direito ao 
planejamento reprodutivo e à atenção humanizada 
à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como 
à criança o direito ao nascimento seguro e ao   
crescimento   e   ao   desenvolvimento   saudáveis.
Acácia Marília Cândido, psicóloga, apoiadora 
institucional da SESAP/RN  e integrante do grupo 
condutor para implantação da Rede Cegonha 
no Estado destaca que o objetivo principal é a 
estruturação de uma rede de assistência materno 
infantil, melhorando a qualificação dos profissionais 
que fazem a assistência ao parto no Estado, criando 
planos regionais, fortalecendo as estruturas das 

unidades de referência, desta forma, evitando a 
peregrinação das gestantes nas ambulâncias e a 
superlotação das maternidades. Acácia enfatiza 
que a estruturação da Rede Cegonha não significa 
a formação de novas parteiras no Estado, mas sim 
fazer a qualificação das que já existem e atuam no 
interior do Estado. “Sabemos que a questão dos 
recursos humanos na área de saúde é um nó crítico. 
Precisamos trabalhar nessa realidade e qualificar 
quem já, tradicionalmente, exerce a função. 
Detectamos no Estado cerca de 9 parteiras.”  Para a 
psicóloga, uma profissional que, com certeza, ganha 
destaque com esta implantação é a Enfermeira com 
especialização em obstetrícia.
No Estado, após ser feita a adesão ao programa e o 
diagnóstico, a operacionalização da Rede Cegonha se 
encontra no 2º estágio que a realização do desenho 
Regional.  Nesta etapa estão sendo elaborados 
Planos de Ação regional e municipais, com cobertura 
de 100% do RN. Após a conclusão dessa fase, será 
feita a contratualização dos Pontos de Atenção; 
qualificação dos componentes e certificação.

Integrantes da Assistência da Mulher na SESAP-RN e a psicóloga Acácia 
Cândico do grupo condutor da implantação da Rede Cegonha no Estado

através do relato escrito destas subjetividades. Este 
arranjo estimula a descoberta e produção de novas 
formas de pensar, de criar, e de fazer em Enfermagem 
ampliando nosso compromisso profissional e 
nossos saberes próprios tão significativo para uma 
assistência integral, humanizada e de qualidade.

não conformidades. Os resultados apontaram que 
os registros são incipientes, mesmo em se tratando 
dos procedimentos realizados com o paciente e 
comumente não informam acerca dos aspectos 
que tratam das subjetividades que o envolvem. Há 
consciência profissional em relação a importância 
dos registros de enfermagem como instrumento 
básico do cuidar e reconhecimento da importância 
da valorização da subjetividade do paciente em 
seu tratamento.  Apesar do movimento em prol 
da humanização do cuidado, a atenção prioriza o 
registro, apenas, da dimensão biológica, relacionada 
à patologia. Torna-se fundamental, que o enfermeiro, 
reoriente sua prática estimulando, em especial, 
sua equipe de trabalho, quanto a importância de 
redimensionar os registros no prontuário do paciente, 
contemplando além dos aspectos biológicos e 
técnicos, os aspectos subjetivos, propiciando uma 
assistência mais qualificada e resolutiva, pautada no 
cuidado humanizado, favorecendo a transformação 
do cenário assistencial, possibilitando uma visão 
ampla do ser humano, evidenciando a integralidade, 

Principais técnicas utilizadas nos exames de saúde pré-admissionais e periódicos. 2ª edição. 
Autora: Ivone Bulhões   Editora: Bezerra de Araújo Editora LTDA

Avaliação de Saúde em 
Enfermagem do Trabalho

Ivone Bulhões, enfermeira do trabalho, é autora 
da principal obra sobre enfermagem em saúde 

do trabalhador publicada em língua portuguesa. 
Seus livros  ultrapassaram as fronteiras do Brasil. Da 
Turma-62 da Escola Ana Néri, da UFRJ, trabalhou pouco 
mais de 10 anos em três grandes hospitais do Rio de 
Janeiro. A essa experiência hospitalar, somam-se mais 
25 anos de prática efetiva em Saúde do Trabalhador, 
durante quase 20 anos como enfermeira da 
Petrobrás. No livro Ivone Bulhões relata que a relação 
entre o enfermeiro e o trabalhador é a de ajuda 
mútua, assim o enfermeiro atende às necessidades 
do trabalhador e este responsabiliza-se no que for 

Ações de Enfermagem em 
Saúde Pública

Revista e Atualizada
Volume I
Autora: Maria José 
Bezerra de Araújo
Editora: M. J. Bezerra de 
Araújo Editora LTDA. 

AÇÕES DE ENFERMAGEM EM 
SAÚDE PÚBLICA

possível pelo seu próprio 
cuidado. O processo de 
enfermagem dentro da 
saúde do trabalhador 
consiste em promoção 
de cuidados e proteção 
aos trabalhadores, torná-
los conscientes dos riscos 
a que estão expostos e 
fazer com que participem 
do seu auto-cuidado. Com 
isso pretende-se minimizar 
os riscos ocupacionais.



Sobrecarga de trabalho e riscos para 
profissionais e pacientes
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Notadamente, no serviço público, o fenômeno de 
plantões eventuais passou a ser instituído em 

algumas secretarias de saúde e, na esfera federal, 
inicia, oficialmente, como política, com base na 
Lei no. 11.907 de 02 de fevereiro de 2009, com a 
denominação de “Adicional de Plantão Hospitalar 
“(APH) que é devido aos servidores em efetivo 
exercício de atividades hospitalares, desempenhadas 
em regime de plantão, nas áreas  indispensáveis ao 
funcionamento ininterrupto dos hospitais.
O APH, a princípio, destina-se apenas aos hospitais 
universitários vinculados ao Ministério da Educação 
e para o Hospital das Forças Armadas, vinculado ao 
Ministério da Defesa. Mas, a prática foi estendida 
com a regulamentação do Decreto 7.186/2010 e 
outros nove hospitais vinculados ao Ministério da 
Saúde: Hospital Federal de Bonsucesso, Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), 
Instituto Nacional de Cardiologia, Hospital Federal 
dos Servidores do Estado, Hospital Federal Cardoso 
Fortes, Hospital Federal do Andaraí, Hospital Federal 
de Ipanema, Hospital Federal da Lagoa e Instituto 
Nacional de Câncer (INCA).
De acordo com os critérios estabelecidos no referido 
Decreto, plantão hospitalar é aquele em que o 
servidor cumpre, além da carga horária semanal de 
trabalho do seu cargo efetivo, 12 horas ininterruptas 
ou mais, sendo que esses plantões eventuais não 
poderão superar 24 horas por semana. O decreto 
também estabeleceu critérios para o pagamento 
do plantão de sobreaviso. Nesse caso o servidor 
pode cumpri-lo fora da instituição hospitalar, mas 
disponível ao pronto atendimento das necessidades 

Autores: Alzirene Nunes de Carvalho e
              Francisca Valda da Silva

essenciais de serviço, de acordo com escala 
previamente aprovada pela direção do hospital ou 
unidade hospitalar e com o direito de receber o valor 
do plantão hospitalar, proporcionalmente às horas 
trabalhadas no hospital.
Em relação a plantões eventuais na rede hospitalar 
do SUS verifica-se um abuso nas transações de trocas 
na escala de plantonistas entre servidores do quadro 
de pessoal do serviço e, mais grave, o pagamento 
a plantonistas internos e externos ao serviço. Outra 
questão grave, neste contexto, diz respeito  a carga 
horária destes contratos que chegam a praticar 
plantões de 24 horas e mais.
Uma parte significativa do problema é de foro íntimo, 
ou seja, o profissional não pode dar o seu plantão, 
então escolhe o colega, procede a negociação 
de contratação: carga horária e valor a ser pago, 
entre outros. É efetivada diretamente pelo servidor 
escalado pela coordenação de enfermagem que, em 
alguns casos, dependendo do período, varia muito, 
sendo definidos no próprio mercado de plantão 
eventual, em serviços de saúde, públicos e privados.
No entanto, conforme dados apresentados, neste 
artigo, este mercado é incentivado, oficialmente, 
pelo próprio Governo Federal, através do MEC, 
Ministério da Defesa e Ministério da Saúde, quando 
criou o APH com valor atrativo para contratação de 
plantões eventuais junto aos servidores federais de 
ensino e de serviço.
No particular da Secretaria de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Norte, a Lei Complementar no. 333/2006, 
no seu Art. 25, estabelece o plantão eventual “ em 
situações excepcionais e temporárias em decorrência 
de imperiosa e comprovada necessidade do serviço, 
declarada por ato do Secretário de Estado de Saúde 
Pública para os servidores que desenvolvem suas 
atividades funcionais em unidades de saúde que 
funcionam em regime de 24 horas ininterruptas de 
trabalho”.Estabelece, ainda, o limite máximo de 48 
horas mensais de plantão eventual por servidor. 
Resta saber se estes limites estão sendo cumpridos.
Algumas experiências de APH têm sido alvo de 
distorções e abusos, denunciados e auditados pelos 
órgãos oficiais de controle e fiscalização da esfera 
administrativa.

Mercado de Plantões: Eis a Q
uestão

Adoecimento dos profissionais, a exemplo da 
síndrome de Burnout, depressão, entre outros. 

Ameaça à segurança de pacientes atendidos por 
profissionais que atuam em precárias condições de 
trabalho, com escalas estafantes que extrapolam a 
carga horária semanal máxima permitida por lei e o  
limite físico e mental dos profissionais sob o olhar 
conivente de gestores da saúde.
As recorrentes denúncias de erros profissionais na 
área de enfermagem com vítimas fatais, com grande 
repercussão de mídia, são dados desta realidade que 
comprovam o equívoco desta prática.

1. Intensificar a agenda pela aprovação 
da jornada de 30 horas e piso salarial digno para 
profissionais de enfermagem.
2. Cobrar concurso público nas instituições 
públicas de saúde e contratação por CLT nas 
instituições privadas.
3. Incluir na agenda ABEn/COFEN mobilização 
nacional efetiva pela qualidade do ensino técnico de 
enfermagem e graduação, gestão junto às escolas 
para que esta questão e suas conseqüências sejam 
discutidas nos processos de formação.
4. Incluir na pesquisa da força de trabalho da 
enfermagem no Brasil (FIOCRUZ/COFEN/FNE/ABEn) 
a coleta de dados sobre a realidade da carga horária 
semanal cumprida com plantões.
5. Incentivar linha de pesquisa sobre as 
doenças ocupacionais em decorrência do abuso 
desta prática.
6. Propor ao COFEN o disciplinamento desta 
prática para os profissionais  de  Enfermagem. 

Riscos, danos e agravos à saúde 
causados por esta prática

Uma panorâmica da situação

Por que está crescendo a situação

O crônico problema de déficit de pessoal 
está sendo enfrentado pelos gestores com 

contratação de plantões eventuais, na verdade 

uma iniciativa que contribui para burlar a lei, que 
exige contratação por concurso, no caso do serviço 
público (RJU), e pela CLT com todos os direitos, no 
caso de serviços privados (RGPS). Esta situação não 
é provisória, passou a ser forma regular de suprir 
demandas por contratação de pessoal de saúde, 
sem qualquer avaliação das conseqüências desta 
prática para os profissionais e, especialmente, para 
os pacientes. Além disto, é produto do processo 
de  desregulamentação do trabalho, em curso, e 
reproduz a prática da desvinculação do trabalhador e 
a desorganização do processo de trabalho em cada 
instituição e que se apresenta através da contratação 
de estágio remunerado e de compra e venda de 
plantões eventuais.

Esta temática está na agenda do COFEN/Conselhos 
Regionais de Enfermagem a partir de debate 

na roda de conversa, coordenada pela presidente 
do COREN-RN, Alzirene Nunes de Carvalho, que 
aconteceu na programação científica do 13º. CBCENF.
Neste momento, como pauta deste periódico do 
COREN-RN, pretende-se ampliar a discussão com o 
leitor, a partir dos pontos destacados na caracterização 
do problema e  suas causas, na identificação dos 
riscos, danos e agravos à saúde dos profissionais 
envolvidos com esta prática, destacando-se as 
conseqüências para os pacientes. Por fim, apresenta 
algumas proposições e encaminhamentos, como 
sugestão, para que a Autarquia enfrente e discipline 
essa situação com base nos dispositivos legais e 
normativos do exercício da Enfermagem.

Proposições para uma agenda de 
regulação no âmbito do Sistema 
COFEN/Conselhos Regionais e 

encaminhamentos:
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M
ne

m
os

in
e A Escola de Enfermagem de Natal (EEN), vinculada à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
tem como missão promover a profissionalização cidadã 
dos educandos para atuarem nos diversos níveis de 
atenção à saúde, de forma integral e crítica, considerando 
os princípios éticos, técnicos, políticos e humanos, na 
perspectiva de contribuir para a melhoria das condições de 
saúde da população.
Criada em 30 de dezembro de 1950 na condição de 
Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal, a partir da 
preocupação da Sociedade de Assistência Hospitalar (SAH), 
por iniciativa do diretor Dr. Januário Cicco. A autorização 
para seu funcionamento ocorreu em 07 de dezembro de 
1955, através da Portaria Ministerial Nº 381, publicada em 
Diário Oficial do Distrito Federal, de 13/12/1955.  Enquanto 
seu reconhecimento aconteceu em 17 de outubro de 
1960, pelo Decreto Federal nº 49.120-A. Foi incorporada à 
UFRN em 1964, conforme Resolução nº 02 do Conselho 
Universitário (CONSUNI) de 09 de janeiro de 1964.
Na década de 90, do século passado, iniciou-se uma 
nova fase para a Escola, a partir de sua filiação ao 
Conselho Nacional de Diretores das Escolas Técnicas 
vinculadas às Universidades Federais (CONDETUF). A EEN 
foi reestruturada através de Resolução do Conselho de 
Administração da UFRN, o que lhe assegurou autonomia 
financeira e pedagógica, bem como impulsionou a sua 
reorganização didática e administrativa. Para atender às 
exigências da atual LDB nº 9.394, de 20/12/1996, a Escola 
sofreu novas modificações, passando a denominar-se 
Escola de Enfermagem de Natal, através da Resolução nº 
064/99 – CONSAD, de 16/09/1999.
No contexto atual de mudanças ocorridas no mundo do 
trabalho e da educação em saúde, a Escola é desafiada a 
ampliar o seu campo de ação, passando a atuar em todos 
os níveis da formação profissional em saúde no Estado do 
Rio Grande do Norte. Tendo como referência o Parecer 
CNE/CEB nº 16/99, o qual trata das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico 
que dispõem sobre a Educação Profissional no Brasil, a 
Escola propõe um Projeto Político Pedagógico baseado nos 
princípios de terminalidade, integralidade, flexibilidade, 
interdisciplinaridade e contextualização, respeitando os 
valores políticos, éticos e de igualdade.

Atualmente, oferece cursos e programas de formação 
inicial e continuada a trabalhadores, como educação 
profissional técnica de nível médio e educação profissional 
tecnológica de graduação, entre os quais: Formação Inicial 
em Informática, Técnico em Enfermagem, Técnico em 
Enfermagem Integrado ao Ensino Médio na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos, Técnico em Registros e 
Informações em Saúde, Técnico em Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde, Técnico em Vigilância em 
Saúde, Especializações Técnicas em Saúde e Graduação 
Tecnológica em Gestão Hospitalar e Pós-Graduação Lato 
Sensu em Vigilância Sanitária, buscando acompanhar o 
desenvolvimento da educação profissional brasileira.
Os cursos são oferecidos pela EEN/UFRN mediante a 
disponibilidade de vagas destinadas à demanda aberta 
e específica dos serviços de saúde.  O acesso aos 
cursos ocorre de acordo com a modalidade de curso a 
ser oferecido, os quais são regidos através do processo 
seletivo, explicitados nos projetos políticos pedagógicos de 
cada curso e nos editais correspondentes. 
Atualmente, a Escola possui em seu quadro funcional 
professores efetivos, substitutos e cedidos através de 
convênio, além de servidores técnico-administrativos 
efetivos e terceirizados, estando 54% do seu quadro 
docente efetivo em processo de qualificação para mestrado 
ou doutorado.
Portanto, esta Escola busca formar um profissional cidadão 
que exerça suas funções não apenas de acordo com a 
Lei e Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 
profissional, mas para compreender o contexto social e a 
concepção ampla de saúde, tendo como referência a busca 
pelo exercício da cidadania e a consolidação do SUS com 
qualidade, atendendo aos princípios de universalidade, 
equidade, integralidade e resolutividade. 
Enfim, consciente de seu papel social a EEN procura instituir 
um processo de educação que se paute no princípio 
da solidariedade, justiça social e inclusão, no sentido 
da construção de um projeto de globalização contra-
hegemônica ou alternativa, que possa contribuir para a 
construção de um mundo melhor.
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Solenidade das Tocas

Alunos no Pátio da EEN - Acervo da Professora Oscarina Saraiva Coelho

Alunas da EAEN em aula prática de puericultura 
acervo da AEN

Laboratório atual

Formatura

Aula no Laboratório de Enfermagem no Hospital Miguel Couto
foto acervo da EEN

Prédio antigo da EEN UFRN

Prédio atual do complexo da Enfermagem UFRN

Escola de Enfermagem de Natal


