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A implementação de ações para o reconhecimento 

das instituições que primam por práticas de gestão 

de excelência que contribuem para a sustentabilidade e 

valorização do importante trabalho desenvolvido pelo 

Conselho Regional de Enfermagem e, consequentemen-

te, contribuem com a qualidade da assistência à saúde 

do cidadão, é uma das metas, há algum tempo, traçadas 

pela atual gestão do Coren-RN. Assim surgiu a ideia de 

criar o selo “Ilegalidade e Irregularidade Zero dos Profis-

sionais de Enfermagem”.

Esse selo significa um compromisso institucional de 

zelar pela conduta ética do quadro profissional de enfer-

magem. No tocante, especialmente, ao cumprimento dos 

Artigos 48º e. 53º do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem que trata de responsabilidades e deveres 

relacionados às questões financeiras junto ao Conselho 

Profissional. Destacando que esses recursos, essenciais 

para sobrevivência da Autarquia, são revertidos para a 

categoria e para população. 

Com o aumento do número de inscritos e a profissio-

nalização da gestão, o Conselho necessita de um maior 

número de funcionários, bem como de implementar refor-

mas estruturais para melhoria do atendimento a categoria 

e para conseguir cumprir plenamente com o seu papel. Para 

tanto, é preciso uma segurança financeira que pode ser 

conquistada através da diminuição da inadimplência.

A sustentabilidade do COREN-RN representa a pos-

sibilidade de se ampliar as suas atividades dando uma 

maior resolutividade às demandas cotidianas e, desta 

forma, colaborando para a construção de uma profissão 

de qualidade e valorizada que é essencial na preserva-

ção da saúde da população. 

Essa iniciativa é uma marca que distingue e reconhece 

nos profissionais seu compromisso com a profissão. Seu 

lançamento faz parte das Diretrizes do Plano de Ação da 

Gestão 2012-2014 deste Regional.

Entre os objetivos da certificação se destaca o in-

centivo aos profissionais a se manterem legalizados e 

regularizados em busca de uma melhor qualidade do 

exercício profissional e o reconhecimento do papel 

social da enfermagem como sustentáculo essencial na 

prestação dos serviços à população. 

Poderão candidatar-se ao Selo todas as instituições 

e ou serviços de saúde/enfermagem que atuam no Esta-

do do Rio Grande do Norte, tanto as de iniciativa pública, 

quanto as privadas e de economia mista. A certificação 

destina-se aos profissionais de enfermagem através das 

instituições de saúde do Estado, onde atuam profissio-

nalmente e que estejam 100% atendendo às exigências 

éticos-legais junto ao Coren-RN.  

Além de todos os benefícios já elencados, também 

trata-se de uma importante visibilidade social para institui-

ção e seus profissionais de enfermagem. Os contemplados 

terão ampla divulgação nos veículos institucionais: no Jornal 

NUME, site do Coren-RN, Redes Sociais, blogs, entre outros.

A inscrição pode ocorrer de duas maneiras: por inicia-

tiva do Coren-RN,mediante solicitação formal da relação 

dos profissionais de enfermagem atuantes nos estabele-

cimentos ou mediante requerimento do estabelecimento, 

dirigido ao Coren-RN, acompanhado da relação dos pro-

fissionais de enfermagem atuantes no mesmo, endereça-

das à Presidente do Coren-RN, situado na Avenida Romu-

aldo Galvão Nº 1008, Bairro Tirol – Natal-RN – CEP 59.056-

100, ou pelo e-mail: sec.executiva@coren.rn.gov.br . O 

requerimento deverá ser encaminhado ao Coren-RN no 

período de janeiro a 30 de novembro  do ano em curso.

O selo terá validade anual correspondente às obriga-

ções profissionais estabelecidas pela legislação pertinente, 

sendo afixado num local de destaque da estrutura física 

do estabelecimento/instituição e entregue em data e 

horário a ser definidos com os entes envolvidos, em ato 

solene, com a participação conjunta das autoridades en-

volvidas e convidados especiais.

É uma garantia e demonstração formal que a instituição 

atende aos requisitos de normas técnicas e de regularidade 

do corpo funcional de enfermagem junto ao Coren-RN.

Por fim vale a pena ressaltar que o selo, não é apenas 

um quadro a ser colocado na parede, mas simboliza toda 

uma mudança de postura organizacional e de seus mem-

bros da área de enfermagem. É a valorização de uma das 

importantes entidades de classe da área de enfermagem, 

é o fortalecimento dos laços institucionais e o reconheci-

mento do importante papel social representado pelo 

Conselho Regional de Enfermagem e seus inscritos.

“É o esforço constante e determinado que quebra a resistência, e varre todos os obstáculos.” – Claude M. Bristol

Nume
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soró/RN; reunião com a direção do Conselho Regional 

de Farmácia do RN sobre dispensação de medicamentos 

prescritos por enfermeiros; Reunião com a Responsável 

Técnica do Hospital João Machado; 469ª Reunião Ordi-

nária Plenária do Coren-RN; reunião do Fórum em De-

fesa a Saúde Pública sobre Balanço do Decreto de Ca-

lamidade na Saúde; Reunião de Diretoria do Coren-RN.

MAR| 2013 – 195ª reunião Ordinária do Conselho esta-

dual de saúde; Reunião da Diretoria com a Coordenado-

ra do Projeto de Educação Permanente do Coren; reunião 

com Sindicatos da área da Saúde para discutir mobiliza-

ção pelas 30 horas; reunião do Fesarn; participação em 

Solenidade alusiva ao Dia da Síndrome de Down e 30 

anos da Apae-RN; representação em solenidade de 

Inauguração da Ampliação da Escola de Enfermagem/

UFRN; 470º Reunião Ordinária Plenária do Coren-RN, 

reunião de Diretoria do Coren-RN.

ABR| 2013 – Reunião do Fórum em Defesa da Saúde Pú-

blica com o tema assistência materno-infantil; promoção 

de reunião com Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Natal 

e Região Metropolitana; 471ª Reunião Ordinária Plenária do 

Coren-RN; Audiência Pública sobre “ Saúde e  Direitos Hu-

manos”; reunião de diretoria do Coren-RN; participação na 

mobilização em prol das 30 horas para a Enfermagem em 

Brasília/DF; Audiência com o Secretario Adjunto da Sesap-

-RN Enfermeiro Marcelo Bessa; Reunião do Fesarn; Partici-

pação em mesa redonda sobre “Concepções sobre Univer-

sidade e Enfermagem” UFRN; Participação na Cerimônia de 

Abertura do Best Practices de Medicina e Enfermagem no 

auditório UnP; representação na solenidade de Colação de 

Grau do Curso de Graduação da UERN Caicó; apresentação 

de palestra com o tema: Políticas e Modelos de Atenção à 

Saúde - no Dep. de Enfermagem UFRN; apresentação da 

palestra no IEC-Parnamirim –“A enfermagem: profissional 

de hoje”; representação na apresentação do Projeto “Nascer 

com Dignidade” em Mossoró/RN.

MAIO| 2013 – Promoção da Semana de Enfermagem 

2013 nos seguintes municípios: em Natal e Região 

Metropolitana; Mossoró; Pau dos Ferros; Assu; São 

José do Mipibú; Caicó e Santa Cruz; 472ª Reunião 

Ordinária Plenária do Coren-RN; Reunião de Diretoria 

do Coren-RN; Reunião do Fórum de Saúde; Reunião 

do Comitê de Mortalidade Materna do RN.

JUN| 2013 – Apoio na promoção do 17º Seminário 

Nacional de Pesquisa em Enfermagem – Senpe promo-

vido pela ABEn-RN; reunião do Comitê Mortalidade 

Materna e Fórum Perinatal; reunião para avaliação da 

Semana de Enfermagem 2013; reunião do Fórum de 

Defesa à Saúde do RN na Assembleia Legislativa do RN; 

participação na Abertura da III Semana Brasileira de 

Enfermagem da Estácio de Sá; 473ª Reunião Ordinária 

Plenária do Coren-RN; reunião da diretoria do Coren-RN; 

reunião da mesa diretora do Fórum de Saúde.

JUL| 2013 – Participação no Seminário Administrativo do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais em Caeté-MG; reunião 

SET | 2012 – Apresentação de palestras para servidores 

do Hospital Giselda Trigueiro: a importância dos regis-

tros de enfermagem; reunião do comitê estadual de 

mortalidade materna e fórum perinatal; reuniões do 

Fórum de Defesa a Saúde Pública do RN; Encontro com 

a presidente do Cofen Márcia Krempel e os RTs com 

exposição sobre a Agenda do Coren-RN e do Cofen na 

gestão atual; Visita da presidente do Cofen ao terreno 

onde será construída a nova sede do Coren-RN; Reunião 

com o Conselho Regional de Medicina do RN, Coren e 

Cofen; I Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enferma-

gem da Região Metropolitana; participação na 3ª As-

sembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos 

Regionais; participação em Audiência Pública sobre o 

fechamento de Unidades de Saúde do município de 

Natal; 2ª Encontro de Procuradores Juridícos do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais; 464ª Reunião Ordinária 

Plenária do Coren-RN; 4ª Assembleia de Presidentes do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

OUT | 2012 – Reunião do Fórum em Defesa da Saúde com 

o SINDSAÙDE- sobre o Ponto Eletrônico da SESAP; Reuniões 

para Planejamento do Curso sobre Esterilização; reunião 

com Representantes do Ministério da Saúde e o Fórum em 

Defesa da Saúde; reunião com Profissional do município 

de Vila Flor; reunião do Coren-RN com representantes do 

Sindicato dos Enfermeiros;  representação em inauguração 

da nova sede da Cooperativa de Enfermagem do Rio 

Grande do Norte; representação em entrega da Comenda 

Prof. Onofre Lopes - Dia do Médico –Cremern; reunião sobre 

financiamento da saúde com discussão de Projeto de Lei 

de iniciativa popular sobre obrigatoriedade de repasse 

efetivo e integral pela união de 10% das receitas; reunião 

da mesa diretora do Fórum em defesa da saúde; encontro 

dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem em Mossoró/RN; 

465ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-RN.

Audiência sobre Fechamento US Cidade Satélite

Reunião do CES-RN com Fórum em Defesa a Saúde 

Pública sobre Plano Estadual de Urgência e Emergência

Posse dos Conselheiros do

Quadro II e III- Biênio 2013-2014

Coren Móvel no Hospital Walfredo Gurgel.

Reunião dos Conselhos de Saúde

NOV| 2012 – Solenidade de Posse dos novos funcionários 

do Coren-RN; 466ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-RN; 

reunião sobre Prescrição de Enfermagem na Unidade de 

Saúde de Candelária em Natal/RN; participação no Ecofis 

– Encontro Nacional de Fiscalização em Enfermagem 

promovido pelo Cofen em Manaus/AM; promoção do 

curso preparatório para ingresso no trabalho do Coren-RN; 

Audiência judidicial na 2ª vara cível da Comarca de Mos-

soró/RN – com a pauta da necessidade de contratação de 

profissionais de Enfermagem no Hospital Wilson Rosado; 

reunião para discussão e planejamento de curso de este-

rilização promovido pelo Coren-RN; reunião com a comis-

são para elaboração do relatório 2012; reunião da mesa 

diretora do Fórum em Defesa da Saúde; reunião de estudos 

dos conselheiros do Coren-RN;  58ª Reunião Extraordinária 

Plenária do Coren-RN; reunião da diretoria do Coren-RN; 

reuniões de trabalhos com servidores do Coren-RN e Banco 

do Brasil; reunião de grupo de trabalho sobre as comissões 

de éticas dos serviços; treinamento sobre processo ético 

em Brasília/DF; reunião com a coordenação de recursos 

humanos da Sesap/RN; reunião do CES/RN para apresen-

tação da execução financeira do Plano Estadual da RUE.

DEZ| 2012 – reunião de procuradores jurídicos do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais; reunião do Comitê Estadual 

de Mortalidade Materna e Fórum Perinatal; reunião da 

Mesa Diretora do Fórum em Defesa da Saúde; Audiência 

de Conciliação Prévia na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Macaíba; assembleia de presidentes do sistema Cofen/

Conselhos Regionais; reunião entre o Fórum de Saúde e o 

Prefeito Eleito de Natal Carlos Eduardo; reunião servidores 

- Avaliação da Gestão 2012 e Confraternização Natalina; 

467ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-RN; reunião do 

Fórum de Saúde com o Desembargador Aderson Silvino; 

Posse dos Conselheiros do Quadro II e III- Biênio 2013/2014; 

reunião de diretoria do Coren-RN; reunião sobre prescrição 

de enfermagem no centro de saúde de Candelária; 2º 

Fórum de tratamento de feridas do RN; reunião da mesa 

diretora do fórum em defesa da saúde.

JAN| 2013 – Reunião com a Coordenadoria de Recursos 

Humanos/Sesap-RN sobre Projeto de Educação Perma-

nente; Solenidade de colação de grau dos concluintes 

do Curso de Enfermagem da UNI-RN; Solenidade de 

colação de grau do Curso de Enfermagem da UNP; 

participação em reunião Ordinária Plenária do Cofen 

em Brasília – DF; 468ª Reunião Ordinária Plenária do 

Coren-RN; reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais 

de Saúde do RN – Fesarn; Reunião administrativa com 

o MP, Coren e Direção do Hospital Wilson Rosado em 

Mossoró-RN; Reunião de Diretoria do Coren-RN; parti-

cipação nas plenárias do Conselho Estadual de Saúde.

FEV| 2013 – Encontro de Presidentes dos Conselhos 

Regionais de Enfermagem em Fortaleza/CE; Reunião do 

Fórum em Defesa da Saúde do RN com Secretários de 

Saúde de Natal/RN; apresentação de palestra do Coren-

-RN para os alunos do Curso Técnico em Enfermagem 

do SENAC; Visita aos hospitais de Natal de divulgação 

do REFIS com RT´S; reunião do FESARN; Reunião da 

Comissão Estadual de Integração Ensino-Serviços (CIES) 

do SUS-RN; Audiência Judicial na 2ª Vara Cível de Mos-
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Este espaço é destinado para interação com o leitor. As pessoas interessadas em escrever para o Jornal NUME emitindo sugestões e críticas devem enviar 
e-mail para comunicação@coren.rn.gov.br ou cartas para o endereço da Sede do COREN-RN situada na Av. Romualdo Galvão,  1008 – Tirol, Natal/RN. CEP: 
59056-100 deverá ser identificada e não ultrapassar 10  linhas, podendo ser editada para se adequar ao espaço disponível.

O Jornal Nume é instrumento de comunicação que 
democratiza as informações de enfermagem, da 
vida acadêmica dos estudantes, dos profissionais 
nos seus locais de trabalho e das políticas de saú-
de. O COREN está de parabéns por organizar um 
jornal com enfoques a temas relevantes, como por 
exemplo, a matéria da edição 5, que fala da fisca-
lização às instituições coibindo a participação dos 
profissionais de enfermagem na atuação como au-
xiliar de cirurgia. Ações como essa conscientizam, 

fortalecem e valorizam a categoria de enfermagem que tem uma belíssi-
ma missão: o cuidar com compromisso, ética e respeito à vida.

Sonia Maria Anacleto Trigueiro Silva
Discente graduação Enfermagem UNP e Técnica em enferma-
gem do trabalho
Servidora Pública do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Natal.

O Jornal Nume tem sido de grande importância 
no cenário da Enfermagem do RN abordando 
com ética questões da assistência, gerência, 
pesquisa e educação pilares do exercício da 
profissão. Com as discussões e experiências 
compartilhadas nesse espaço informativo os 
profissionais, discentes e docentes tem a opor-
tunidade de conhecer os cenários das práticas 
com as dificuldades e os relatos de sucesso vi-
venciados. Parabéns ao COREN/RN pela iniciati-

va por contribuir através das edições do  Jornal Nume com fortaleci-
mento da enfermagem como ciência e profissão.

Luzia Kelly Alves da Silva Nascimento
Mestrado Em Enfermagem Pela UFRN

Enfermeira da Educação da Liga Contra O Câncer
Membro do Comitê de Ética da Liga Contra o Câncer e membro do 

Grupo de Pesquisa Laboratório de Investigação do Cuidado, Segurança, 
Tecnologia em Saúde e Enfermagem da UFRN 

Gestão 2012-2014

DIRETORIA

Alzirene Nunes de Carvalho | Presidente

Jacinta Maria Morais Formiga | Secretária

Maria das Graças Arruda | Tesoureira 

COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS

João de Deus Torres | Membros do Q II

Lucielma da Silva Ferreira | Membro do QII

Vanildo Fernandes de Moura | Membros do Q II

CONSELHEIRO EFETIVO QUADRO I

Suerda Santos Menezes

Francisco de Assis Pinheiro

CONSELHEIROS SUPLENTES DO QUADRO I

Mildred Negreiros Bezerra de Melo

Rosana Lúcia Alves

Maria Jardete Ferreira

Francisca Gerlane Sarmento de Oliveira

Maria do Socorro de Oliveira Lima

IVO QUADRO II e III

Luzirene Barbosa de Oliveira

CONSELHEIROS SUPLENTES DO QUADRO II e III

Henrique Eduardo Pessoa da silva

Euclimar Ferreira da Silva Magnos

Lucielma da Silva Ferreira

Ségio Willian Dias Galvão

NUME – Publicação Oficial do Conselho Regional de 

Enfermagem do Rio Grande do Norte.

Nº07 Edição de Setembro 2012 a Dezembro de 

2013

Av. Romualdo Galvão, 1008 – Tirol – Natal/RN.

CEP: 59024-100 | Fonefax (84) 3222-8254

Projeto Gráfico | Marise Castro

Jornalista Responsável | Elys Rocha DRT890/RN

16º cbcenf

do Comitê de Mortalidade Materna; participação em reunião 

Fórum Norteriograndense em Defesa do SUS e Contra as 

Privatizações no Sindsaúde/RN; participação em Encontro 

de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conse-

lhos Regionais; representação em solenidade de colação de 

grau dos concluintes do Curso de Enfermagem da UnP;  

representação em solenidade de entrega das Comendas do 

Mérito do Controle Social no Sistema Único de Saúde” com 

profissionais de enfermagem sendo homenageados; reunião 

de diretoria do Coren-RN; 474ª Reunião Ordinária Plenária 

do Coren-RN; representação em Solenidade de colação de 

grau de concluintes de Enfermagem UnP - Campus Mosso-

ró; representação  solenidade de colação de grau da turma 

do Curso de Enfermagem  da UFRN; participação na aber-

tura semestre letivo Departamento de Enfermagem/UFRN. 

AGO| 2013 – Promoção de Curso de Esterilização em Pau 

dos Ferros/RN; reunião da Frente de Conselhos do RN com 

Parlamentares sobre Lei Ato Médico; reunião com a Depu-

tada Federal Fatima Bezerra sobre vetos ao Lei do Ato 

Médico; reunião com o Deputado Federal Henrique Alves 

vetos sobre o PL do Ato Médico; exposição sobre a impor-

tância da manutenção dos Vetos ao PL do Ato Médico no 

CES; reunião de Planejamento sobre o Projeto de Educação 

Permanente; participação na mobilização Nacional pelos 

vetos a Lei do Ato Médico Brasília/DF; 475ª Reunião Plená-

ria Ordinária no Coren-RN; Audiência com a 78ª Promoto-

ria de Educação - Ministério Público.

SET| 2013 – Participação na mesa redonda com o tema Lei 

do Ato Médico na UnP; participação em treinamento sobre 

Controladoria, prestação de contas abordando recomenda-

ções do TCU no Conselho Federal de Enfermagem- Brasília; 

Assembleia de Presidente do Sistema do Cofen/Conselhos 

Regionais; apresentação de palestra sobre as atividades do 

Cofen/Coren - Departamento de Enfermagem/UFRN; par-

ticipação na abertura do IV Encontro de Enfermagem Obs-

tétrica e Neonatal do  RN no Departamento de Enfermagem 

da UFRN; promoção de curso preparatório para o trabalho 

do Coren-RN; 476ª Reunião Plenária Ordinária do Coren-RN; 

representação na solenidade posse do novo plenário do 

CRP-RN;  apresentação de palestra sobre o Sistema Cofen/

Conselhos Regionais na Escola de Enfermagem UFRN; 

reunião do Coren-RN com o Diretor do Hospital Ruy Pereira; 

reunião do Fórum de Defesa da Saúde Pública; participação 

na aula inaugural do Projeto Qualificando o Trabalho e o 

Trabalhador do SUS promovido pelo Cefope-RN.

OUT| 2013 – Representação na posse dos Conselheiros e 

da nova diretoria do Cremern; participação no16º Congres-

so Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem –CBCENF pro-

movido pelo Cofen, em Vitória/ES; participação da abertura 

do 65º Congresso Brasileiro de Enfermagem;  participação 

em Audiência Pública para discutir Relatório da SMS Natal 

2º Quadrimestre de 2013; representação em solenidade de 

entrega da Comenda Prof. Onofre Lopes da Silva; reunião 

do Fórum em Defesa da Saúde Pública; representação em 

abertura I Fórum de Humanização e II Seminário da Saúde 

do Trabalhador HWG; reunião de diretoria do Coren-RN, 477ª 

Reunião Ordinária Plenária do Coren-RN; 60ª Reunião Extra-

ordinária Plenária do Coren-RN; reunião com os Profissionais 

de Enfermagem do Hospital Ruy Pereira.

NOV| 2013 – Reunião do Fórum em Defesa da Saúde 

Pública; reunião do Comitê de Mortalidade Materna; 

reunião da Diretoria com o Departamento de Assistência 

ao Servidor da UFRN; participação na Audiência: Condi-

ções e a Qualidade de Trabalho do SAMU Natal; Reunião 

com vereador de  Caicó/RN: discussão do PL das 30 horas 

no município; Reunião do Fórum em Defesa da Saúde 

Pública - Sobre Infecção Hospitalar; Participação na Au-

diência: Relatório do 2º Quadrimestre de 2013 da SMS 

Natal; apresentação de palestra no Hospital Onofre Lopes 

sobre Legislação de Enfermagem; participação na audi-

ência pública sobre o “Projeto Nascer com Dignidade” na 

Promotoria de Justiça de Natal/RN; participação no Se-

minário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/

Conselho Regionais de Enfermagem em São Luís/MA, 

478ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-RN, reunião 

de diretoria do Coren-RN.

DEZ| 2013 –   Participação na Audiência Pública 2º Rela-

tório do quadrimestre de 2013 SMS Natal; participação em 

roda de conversa com o titulo “ Organização político pro-

fissional da enfermagem e a contribuição das entidades 

representativas”, no Departamento de Enfermagem da 

UFRN; Reunião Comitê Estadual de Mortalidade Materna 

e Infantil e Fórum Perinatal; participação em assembleia 

de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem, em Salvador/BA; 479ª Reunião Ordinária 

Plenária do Coren-RN, reunião de diretoria do Coren-RN; 

Reunião com conselheiros e empregados públicos do 

Coren-RN: Balanço da Gestão e Perspectivas para 2014.
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A partir de setembro de 2012 o Coren-RN 

passou a promover encontros voltados aos Au-

xiliares e Técnicos de Enfermagem. Os eventos 

tiveram como objetivo levar até os profissionais 

de nível médio a reflexão sobre a prática da 

enfermagem na atual conjuntura dos serviços 

de saúde e a qualidade de formação profissional 

em nosso Estado.

Foram realizados eventos em Natal e Mosso-

ró  em 2012 e, paralelamente, à realização da 

Semana de Enfermagem 2013, também foram 

promovidos Encontros do nível médio.

Encontros de Auxiliares e Técnicos entram
na programação do Coren-RN

1º Enatenf em Natal-RN Enatenf em Mossoró-RN

Criado no primeiro semestre de 2012, o 

Fórum em Defesa da Saúde do RN vem 

realizando uma agenda permanente, pró-

-ativa e intensa de atividades mensais. Do 

início de suas ações até os dias atuais 

foram efetivados diversos encaminhamen-

tos em prol da solução dos problemas 

enfrentados pela saúde pública do Rio 

Grande do Norte. 

Entre as entidades participantes do Fórum 

há representação da OAB, do TCE, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público, AGU, CES-

-RN; CMN; dentre outros. Foram realizadas 

audiências públicas na Câmara Municipal de 

Natal e na Assembleia Legislativa do RN.  

Empreendidas ações junto a imprensa para 

unir forças em defesa da saúde pública. 

Houve acompanhamento das ações dos 

conselheiros do TCE durante elaboração de 

relatório com diagnóstico da gestão dos 

hospitais do Rio Grande do Norte até a 

apresentação final desse documento.

Para facilitar o trabalho do Fórum foi forma-

da uma mesa diretora da entidade que contou 

também com a participação do Coren-RN. A 

mesa diretora passou a realizar reuniões men-

sais para planejamento das atividades.

Em dezembro de 2012, antes do prefeito 

Carlos Eduardo Alves assumir a gestão, os 

representantes do Fórum promoveram reu-

nião onde foi entregue documento ao novo 

gestor contendo as prioridades de saúde 

para o Município de Natal com contribui-

ções dos integrantes. Essas ações junto ao 

poder público do município de Natal tive-

ram continuidade com o atual secretário de 

saúde Cipriano Maia com uma agenda per-

manente de reuniões e audiências com a 

participação do gestor.

Reunião com secretário de saúde em 

fevereiro de 2013 apresentou principais 

problemas do município de Natal e metas 

de trabalho. Dentre os problemas elenca-

dos no encontro se destacaram:

- Força de Trabalho da Secretaria com 16.2% 

de profissionais cedidos de outras instituições 

e quase de 56% das equipes de Saúde da 

Família estão sem o profissional Médico.

- 89% das unidades básicas estão sem fun-

cionar o serviço odontológico;

- Falta de insumos e medicamentos;

- Problemas de manutenção da infraestru-

tura e de equipamentos;

- Problemas logísticos, com ênfase no su-

porte de TI, dentre outros;

Atualmente os representantes do Coren-

-RN continuam participando ativamente 

das reuniões mensais, dessa forma procu-

rando contribuir com a melhoria da saúde 

em nosso Estado.

Fórum em Defesa da Saúde Pública do RN desenvolve 
ações permanentes com apoio e participação do Coren

Fórum reúne com prefeito eleito de
Natal Carlos Eduardo Alves

Reunião do Fórum de Saúde
no auditório da OAB

O trabalho da unidade de fiscalização do 

Coren-RN no combate a realização de auxílio 

de cirurgia por profissionais de Enfermagem 

vem apresentando resultados positivos em 

todo o Rio Grande do Norte. Um desses avan-

ços positivos ocorreu no município de Currais 

Novos/RN. A direção do Hospital Regional de 

Currais Novos Dr. Mariano Coelho encaminhou 

ofício a Primeira Promotora de Justiça da Co-

marca de Currais Novos, Dra. Mariana Marinho 

Barbalho Tavares, tratando desse assunto.

No ofício é relatado a ocorrência de reu-

nião com os médicos cirurgiões onde foi 

definido que a partir do dia 1º de outubro 

de 2012, as cirurgias seriam realizadas com 

a presença de dois cirurgiões, conforme 

documentado em escala anexada ao ofício.

Essa medida foi tomada após relatório emi-

tido pelo Coren-RN encaminhado à Promo-

toria do município, que cobrou providências 

da direção. Esse relatório foi elaborado após 

fiscalização do Coren-RN que detectou a 

realização dessa prática ilegal do auxílio de 

cirurgia por profissionais de enfermagem.

Trabalho de combate ao 
Auxílio de Cirurgia pela 
Enfermagem apresenta 

resultados em Currais Novos

Com o objetivo de firmar um entendimento com 

o Conselho Regional de Farmácia (CRF-RN) a res-

peito da dispensação de medicamentos prescritos 

por Enfermeiro, a direção do Coren-RN, juntamen-

te com a coordeadora da fiscalização, participaram 

de audiência com a presidente do CRF/RN.

Segundo a legislação vigente e os programas 

do Ministério da Saúde, o Enfermeiro está ha-

bilitado, legalmente, a prescrever medicamen-

tos, desde que estejam previstos nos protocolos 

e rotinas dos estabelecimentos de saúde.

Apesar disso, profissionais de enfermagem 

tem procurado o COREN-RN relatando proble-

mas, especialmente no interior do RN. Relatam 

que funcionários das farmácias, farmacêuticos 

ou não, tem se recusado em dispensar essa 

medicação, autorizada pelos programas do MS, 

prescrita por eles. Ao recusarem a dispensação 

alegam que seguem orientações do CRF-RN.

Durante a audiência, a presidente do COREN-

-RN, Enfª Alzirene Nunes de Carvalho, informou 

esse fato aos representantes do CRF. Segundo 

a presidente do CRF, a Farmacêutica Célia 

Aguiar, não existe essa orientação por parte da 

instituição, tendo se colocado à disposição para 

contribuir na solução do problema. Célia Aguiar 

informou que será emitida uma circular aos 

profissionais de farmácia esclarecendo o as-

sunto a partir do entendimento firmado entre 

os dois Conselhos.

Coren-RN e CRF-RN firmam 
entendimento sobre 

prescrição de Enfermeiro
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Uma bandeira abraçada pelos profissionais 

e entidades de enfermagem juntamente com 

demais profissionais de saúde ao longo dos 

últimos anos foi contra a aprovação no Con-

gresso Nacional com o texto original do Proje-

to de Lei nº. 268, de 2002 “Lei do Ato Médico”. 

Depois de mais de 10 anos de tramitação no 

Congresso, o PL do Ato Médico foi aprovado 

com modificações que ainda não atendiam as 

reivindicações dos profissionais de saúde.

A partir daí houve uma ampla mobilização dos 

profissionais de saúde e suas entidades repre-

sentativas pela implementação de vetos a Lei 

em pontos importantes que iam de encontro a 

Lei do exercício profissional das demais profis-

sões de saúde. Em julho de 2013 a presidente 

Dilma Rousseff vetou parcialmente o Projeto de 

Lei n. 268, de 2002, que dispõe sobre o exercício 

da Medicina. Nas razões do veto destacou que 

o texto inviabilizaria a manutenção de ações 

preconizadas em protocolos e diretrizes clínicas 

estabelecidas no Sistema Único de Saúde e em 

rotinas e protocolos consagrados nos estabele-

cimentos privados de saúde.

Após a importante conquista dos vetos foi 

o momento de intensificar a mobilização 

profissional para a manutenção da decisão 

no Congresso Nacional.

No Rio Grande do Norte a Frente dos Conse-

lhos da área da Saúde organizou uma agenda 

de luta pela manutenção dos vetos ao Ato 

Médico. Dentre as ações previstas destacam-se:

- Divulgação de notícias e banneres nos sites 

dos Conselhos motivando os profissionais a 

encaminharem e-mails ao Congresso Nacional.

- Disponibilização de link para envio de emails 

ao Congresso:http://www.corensc.gov.

br/?c=manifesto_ato_medico/manifesto_email

- Incentivo ao contato pessoal com os parla-

mentares próximos aos profissionais pedindo 

apoio à causa. - Compartilhamento da campa-

nha pela manutenção dos vetos na rede sociais;

- Dia 01/08 – Exposição no CES pela presi-

dente Alzirene Nunes representando a Fren-

te de Conselho de Profissionais de Saúde do 

RN, em seguida, manifestação de apoio do 

Plenário por unanimidade.

- Dia 05/08 - Reunião de representantes da 

Frente do Conselhos com os parlamentares 

do RN para solicitação de apoio à manuten-

ção do veto parcial ao PL nº 12.842/2013 - Ato 

Médico, às 09 horas, no auditório do Conse-

lho Regional de Odontologia.

- Dia 07/08 - Ato Público pela manutenção 

do veto! Concentração em frente à Assem-

bleia do RN, às 15 horas.

- Dia 20/08 - Manifestação Nacional no 

Congresso Nacional.

Além dessas mobilizações, foram realizadas 

ainda reuniões com a deputada federal Fátima 

Bezerra e o presidente do Congresso Nacional 

deputado Henrique Alves, ambos manifesta-

ram apoio à manutenção dos vetos. 

No dia 21/08 ocorreu a votação no Con-

gresso Nacional, que manteve os vetos a Lei 

do “Ato Médico”, a presidente do COREN-RN, 

enfª Alzirene Nunes, emitiu a sua avaliação 

inicial sobre esse desfecho:

“Todos os argumentos explicitados pelos pro-

fissionais de saúde que se mobilizaram pela 

manutenção dos Vetos da Lei do Ato Médico, 

nunca demonstraram a pretensão de assumir 

competências do médico, mas defenderam e 

defendem a manutenção das suas práticas, que 

são de interesse público, desenvolvidas, ao 

longo dos anos, com respaldo técnico e legal, 

e coerentes com o que preconiza o SUS.

Prevaleceu a democracia e o interesse 

coletivo. Esperamos que tenhamos o equilí-

brio e a responsabilidade necessária para as 

boas relações interprofissionais em respeito 

a todos que tem o direito à saúde.

Ato Médico: Mobilização com participação do Coren-RN 
contribui para vetos e manutenção da decisão no Congresso

Representantes do Coren participam de 
Mobilização 30 horas

Reunião Fernando Mineiro sobre Ato Médico

Mobilização em prol de veto ao Ato
Médico em Mossoró-RN

Reunião com Deputada Federal Fátima Bezerra

Reunião com o presidente da Câmara Henrique Alves
 em busca de apoio pela manutenção dos vetos

Com a finalidade de investir nos processos 

de qualificação dos profissionais de Enfer-

magem nos serviços, o Coren-RN elaborou 

um projeto de Educação Permanente que foi 

enviado ao Conselho Federal de Enfermagem 

solicitando aporte financeiro.

O Projeto prevê a qualificação através de 

cursos em seis áreas de atuação:

- A gerência como instrumento para o cui-

dado integral à saúde,

- Sistematização da Assistência de Enfer-

magem (SAE);

- Avaliação Clínica do Paciente;

- Interpretação de exames na atenção in-

tegral à saúde;

- Registro e informação na Enfermagem e

- Processo de Esterilização.

Os temas foram priorizados, a partir das 

necessidades identificadas no diversos ser-

viços de saúde, através da Unidade de Fisca-

lização do Coren-RN.

Os cursos serão voltados para enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem que 

estão exercendo suas atividades profissionais 

na área do tema proposto.

O projeto conta com a parceria da Sesap-

-RN formalizado através da assinatura do 

secretário de saúde.

Projeto de Educação 
Permanente é

encaminhado ao Cofen

Num ano de intensa mobilização social da 

população  brasileira reivindicando seus direi-

tos sociais, as entidades ligadas à enfermagem 

também saíram às ruas e estiveram presentes 

a Brasília em Atos Públicos com participação 

de milhares de profissionais solicitando a co-

locação em votação do Projeto da jornada de 

30 horas para enfermagem. 

Este foi o lema do grande ato realizado, em 

Brasília, no último dia dia 9 de abril,  quando 

as entidades que compõem o Fórum 30 horas 

Já! – CNTS, FNE, ABEn, Cofen, ANATEn, reuni-

ram profissionais em marcha pela Esplanada 

dos Ministérios até o Congresso Nacional e 

Palácio do Planalto.

30 horas continua como 
tema de mobilizações 

permanentes do Coren-RN 
e entidades de saúde
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Representantes do Coren-RN participaram de 

audiência com a Promotora de Educação, Dra.

Carla Campos Amido, com o objetivo de apre-

sentar a realidade atual do processo de avalia-

ção das Escolas de Enfermagem de nível médio 

no Rio Grande do Norte e solicitar a interven-

ção do Ministério Público nessa demanda. 

Durante a reunião, além de relatar as di-

versas tentativas junto à Secretaria de Edu-

cação e Cultura do Estado do Rio Grande do 

Norte, todas sem sucesso, para dar continui-

dade ao Termo de Cooperação Técnica - 

SEEC-RN/Coren-RN/Aben-RN - que constitui-se 

numa política de avaliação interinstitucional 

da qualidade da formação profissional de 

auxiliares e técnicos de enfermagem no RN; 

a presidente do Coren-RN entregou docu-

mento contendo todos os dados relativos a 

essa questão e peticionando ao MP posicio-

namento junto à SEEC. 

A promotora expôs a situação da Educação 

no Estado e as dificuldades vivenciadas. 

Comprometeu-se a analisar com atenção a 

documentação apresentada. 

Atendendo ao encaminhamento dessa reu-

nião o Ministério Público encaminhou para 

o Coren a lista das escolas que ministram 

cursos técnicos de enfermagem no Estado 

do Rio Grande do Norte. Esse encaminha-

mento faz parte das ações que visam retomar 

as estratégias de avaliação interinstitucional 

da qualidade de formação profissional de 

auxiliares e técnicos de enfermagem no RN.

Na realidade as organizações de enferma-

gem entendem que é imperioso e urgente 

a estruturação da SEEC para o cumprimento 

do seu papel junta às instituições de ensino 

de nível técnico de Enfermagem.

Situação das Escolas de 
Enfermagem de nível 

médio no RN leva Coren à 
Audiência com MP

Representantes do Coren se reunem
com Promotoria de Educação

Em Natal, o Coren-RN enviou representação 

para as mobilizações promovidas em Brasília, 

visitou parlamentares do Estado e Unidades 

de Saúde, distribuindo bottons a favor das 30 

horas. Um dos parlamentares visitados por 

comissão do Coren-RN foi o presidente da 

Câmara dos Deputados Henrique Alves.

Mobilização no RN

A Coordenadora Estadual da Pesquisa Perfil da 

Enfermagem no Brasil, Enfª Nadir Soares Vila Nova, 

apresentou ao Coren-RN relatórios das atividades 

realizadas no Estado nesse projeto.

Segundo Nadir Soares a avaliação é bastante 

positiva. O RN se destacou entre os Estados que 

tiveram uma boa evolução no ranking de entrega 

dos formulários da Pesquisa atingindo um total de 

1.133 questionários respondidos e enviados.

Nadir Soares ressaltou que houve um cuidado 

especial de busca da adesão dos profissionais 

de enfermagem do RN junto à Pesquisa, a qual 

visa traçar o perfil da enfermagem em todo o 

País, nas questões de políticas públicas com 

foco nas necessidades da classe. “Ao identifi-

carmos através do caderno da pesquisa que 

determinado município não aparecia na amos-

tra porque os profissionais não tinham respon-

dido o questionário, pedimos ajuda dos  fiscais 

do Coren-RN, amigos da região buscando a 

adesão”, comentou.Além disso, foram realiza-

das visitas aos locais de trabalho dos profissio-

nais e feitas divulgações em eventos da enfer-

magem ocorridos no Estado, buscando entregar 

os relatórios pessoalmente e motivar os envios.

Encerrando seu relatório a Coordenadora 

Estadual ressaltou o importante apoio, colabo-

ração e participação do Coren-RN em todas as 

fases do desenvolvimento da pesquisa.

Visita de pesquisa ao Hospital
Universitário Onofre Lopes

Encerramento do SENPE

Pesquisa Perfil da Enfermagem: Coordenação faz
relato geral das atividades no RN

Com a participação expressiva reunindo mais 

de 1.000 profissionais e cerca de 1300 trabalhos 

científicos de pesquisadores de enfermagem foi 

promovido entre os dias 03 e 05 de junho de 

2013 o 17º Seminário Nacional de Pesquisa em 

Enfermagem – SENPE. O 17º SENPE é o mais 

importante evento científico temático, no Brasil, 

que discute a pesquisa da Enfermagem. O Senpe 

é voltado para um público que tem desenvolvido 

sua prática profissional nos campos da pesquisa, 

da docência ou assistência; estudantes de inicia-

ção científica, estudantes de pós-graduação e 

estudantes dos cursos de graduação.

Nessa edição o evento trouxe como central 

“O clássico e o emergente : desafios da pesqui-

sa em enfermagem”, orientado por três eixos 

temáticos: - Os desafios da ética e bioética na 

produção do conhecimento em enfermagem; 

- Questões antigas e novas da pesquisa em 

enfermagem; - O quê e para quê pesquisar: li-

mites e possibilidades das linhas e grupos de 

pesquisa em enfermagem.

A presidente do Coren-RN Alzirene Nunes 

de Carvalho que colocou a estrutura do Con-

selho à disposição do SENPE e ressaltou, du-

rante a abertura do evento, a importância da 

união para fortalecer as lutas pela valorização 

da enfermagem brasileira. “Nesse momento 

em que a enfermagem não vem obtendo um 

reconhecimento, sendo desprestigiada mesmo 

constituindo-se a maior força de trabalho na 

saúde deve prevalecer o espírito coletivo e a 

mobilização de todos em busca de um piso 

nacional, pela instituição da jornada de traba-

lho em 30 horas semanais e pela melhoria da 

qualidade da formação profissional”.

SENPE é promovido em Natal
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Com o objetivo de planejar a promoção 

de curso sobre Esterilização, a diretoria 

do Coren-RN vem se reunindo com as 

Enfermeiras Sandra Ruth e Monalisa espe-

cialistas no assunto. As enfermeiras são 

as instrutoras do curso que o Coren-RN, 

através do apoio do Cofen, irá promover 

nas principais regiões do Estado do Rio 

Grande do Norte em 2014. 

Para atender a uma demanda emergencial 

do Hospital Regional Cleodon já foi realiza-

do, com recursos próprios do Coren-RN, 

dentro dessa programação, curso de Esteri-

lização no município de Pau dos Ferros. A 

receptividade dos profissionais de enferma-

gem foi muito boa, já estando sendo colo-

cado, em prática os novos conhecimentos.

Segundo a presidente do Coren-RN, 

Enfª Alzirene Nunes, a capacitação tem 

o objetivo de investir na melhoria da qua-

lidade dos serviços das Centrais de Este-

rilização, tendo como público alvo os 

profissionais de enfermagem que atuam 

nessa atividade nos serviços do Estado. 

Serão contempladas Unidades de Saúde 

públicas e privadas.

Enfermeiros foram contratados de forma 

imediata pelo Hospital Wilson Rosado em 

Mossoró/RN. Essas contratações foram 

acordadas durante Audiência de Concilia-

ção realizada na Comarca de Mossoró, que 

contou com a presença do Juiz José Herval 

Sampaio Júnior e, também, com a partici-

pação da presidente do Coren-RN Alzirene 

Nunes de Carvalho.

A audiência é relativa a ação de execu-

ção de autoria do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte, com re-

presentação do Dr. Flávio Côrte Pinheiro 

de Sousa, contra a empresa Cardiodiag-

nóstico (Hospital Wilson Rosado). A ação 

foi motivada pelo relatório encaminhado 

pelo Coren-RN ao Ministério Público.

Esse trabalho é fruto da parceria exitosa 

do Coren-RN com o MP em prol da melho-

ria da qualidade da assistência de Enfer-

magem que vem rendendo bons resulta-

dos em todo o Estado.

Direção do Coren reúne com especialistas em 
Esterilização e inicia cursos na área

Coren obtém mais uma vitória na fiscalização
e exigências de contratações continuam

Curso de esterilização em Pau dos Ferros

A Câmara analisa o Projeto de Lei 4868/12, 

da deputada Rosane Ferreira (PV-PR), que obri-

ga as instituições de saúde a promover, anu-

almente, cursos de aperfeiçoamento, profici-

ência ou atualização profissional para os pro-

fissionais de enfermagem a ela vinculados.

De acordo com a proposta, os cursos deverão 

ser ministrados por instituições de ensino auto-

rizadas e reconhecidas pelo Poder Público; abran-

ger os aspectos técnicos, científicos e éticos da 

profissão; e ter duração mínima de 40 horas/aula.

Conforme o texto, caberá ao Conselho Fe-

deral de Enfermagem e aos conselhos regio-

nais a fiscalização do cumprimento da medida.

Instituições de saúde podem 
ser obrigadas a promover 

curso para profissionais de 
enfermagem

A seção solene da Câmara contou com a 

leitura de mensagem da presidente do Co-

ren-RN, Enfª Alzirene Nunes de Carvalho, 

solicitando o apoio dos vereadores para 

aprovação do projeto. O texto foi aplaudido 

por todos os presentes, inclusive, os verea-

dores que não estavam apoiando o pleito.

Durante a votação estavam presentes 8 

vereadores, contando apenas com uma 

ausência. Desses 8 votantes, 7 votaram fa-

voráveis a aprovação do PL, havendo apenas 

uma abstenção. A solenidade contou com 

uma expressiva participação dos profissio-

nais da região. O profissional José Lima foi 

o contato inicial com o Coren visando sen-

sibilizar para o apoio a essa relevante ban-

deira de luta pela enfermagem.

Posteriormente o projeto foi aprovado 

pela prefeita do município, sem vetos.

A Câmara Municipal de Santa 
Cruz/RN aprovou Projeto de 

Lei de 30 horas semanais para 
enfermagem do município

A enfermeira Sílvia Natch, que atua no Servi-

ço de Atendimento Móvel de Urgência e no 

Hospital Walfredo Gurgel, na Unidade de Aco-

lhimento – Triagem e Politrauma,recebeu, o 

prêmio internacional de excelência Lucy Nai-

vasha Kabii. O prêmio é concedido pela ONG 

Operação Sorriso, que atua com cirurgias de 

reparação em crianças com fissuras labiais, para 

voluntários que se destacaram na prestação de 

serviços humanitários. A enfermeira foi eleita 

entre os mais de 14 mil voluntários dos 60 paí-

ses onde a organização atua. A cerimônia acon-

teceu na Virgínia, Estados Unidos.

Para Silvia Natch fazer algo pelo outro com-

plementa o que falta nela. “Fiquei surpresa 

com o prêmio, porque minha contribuição 

não é uma obrigação, mas o resultado de 

sentimento, envolvimento e paixão, sem es-

perar nada em troca”, disse.

Serviços humanitários: enfermeira do Samu e Walfredo Gurgel ganha prêmio internacional

Enfermeira Silvia Natch
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Abrindo todos os eventos o tema sobre a 

ética profissional já dava uma ideia de como 

seria rico de conhecimento a programação. 

Em sua fala de abertura a presidente do 

Coren-RN, Alzirene Nunes de Carvalho, en-

fatizou que a discussão da ética é um tema 

prioritário no Estado Brasileiro e nas relações 

do dia a dia, especialmente, no trabalho. “A 

partir da necessidade da própria sociedade, 

já representa um tema extremamente ne-

cessário, na área da saúde então; é funda-

mental diante da realidade hoje dos serviços 

de saúde. A crise pela qual passa a saúde 

pública, inclusive no RN com inúmeras situ-

ações sérias, interfere na qualidade do exer-

cício profissional da enfermagem. É preciso 

pensar a ética nesse contexto”, disse Alzire-

ne. Nesse contexto, é essencial a atuação 

do Coren enquanto “guardião da ética” as-

segurando um cuidado de qualidade como 

direito do cidadão, sendo o tema extrema-

mente oportuno.

A professora Raimunda Medeiros reite-

rou que a formação ética é válida para toda 

a vida e precisa ser repassada não somen-

te pelos mestres na universidade, mas 

também pelos próprios enfermeiros em 

atividade no mercado de trabalho, para 

que este conceito seja difundido e apro-

veitado por todos que ingressam e preten-

dem ingressar no meio.

Em Mossoró, a Conferência de abertura 

“O Sujeito Ético no Processo de Cuidar pela 

Enfermagem” foi ministrada pelo prof.º da 

UnP Dr.João Bosco Filho. 

Para João Bosco, vivenciamos uma crise 

ética que não é só da Enfermagem é uma 

crise do ser humano. Afirmou que o mito 

do progresso nos leva a uma maquinização 

do homem e o séc.XXI nos convida a ser-

mos humanos novamente. Para ele, vive-

mos em uma redoma de medo do contato 

pessoal muito frágil que nos leva a um 

conjunto de problemas que precisam ser 

resolvidos. Afirmou que: “É importante que 

saibamos que não se constrói nada isola-

damente, se constrói inserido numa socie-

dade. Precisamos do afeto, de criar vínculos 

e nos responsabilizar”.

Segundo Bosco, não existe enfermagem 

sem vínculo, sem co-relação, sem a relação 

com o outro. É necessário nos questionar 

se estamos sendo terapêuticos na vida do 

outro, estando sendo capazes de ouvir, re-

conhecer o valor do coletivo ao invés de só 

ver a partir do valor individual. “O ser huma-

no não cabe em protocolos e eles não 

devem ser camisas de forças. Eles são im-

portantes, mas devem ser adequados às 

realidades hoje vividas de um sujeito ques-

tionador e detentor de direitos”, enfatizou.

A profª Edilma Costa que abordou o tema 

no município de São José do Mipibu traba-

lhou com os conceitos de ética como ci-

ência da conduta humana e, cuidado, 

como a essência da enfermagem. Apresen-

tou a Fábula “Mito do cuidado” do autor 

Higino traduzida por Leonardo Boff. A fá-

bula-mito de Higino enfatiza que o cuidado 

acompanhará o ser humano ao largo de 

toda a sua vida, ao longo de todo o seu 

percurso temporal no mundo. O resgate 

desse cuidado não se faz às custas do 

trabalho e, sim, mediante uma forma dife-

rente de entender e realizar o trabalho. 

Para reflexão deixou a frae: “...que o cui-

dado, que no início o homem imaginou o 

segure enquanto ele viver”.

Em Santa Cruz a promoção da Semana 

de Enfermagem foi altamente elogiada. 

Para a prof.ª Érika Fernandes que abordou 

o tema da Ética, no município, alguns pon-

tos são essenciais para o sujeito ético, tais 

como ser consciente de si e dos outros, 

isto é, reconhecer as pessoas como sujei-

tos éticos também. Ser dotado de vontade, 

ou seja, capaz de controlar e orientar de-

sejos. Ser responsável; reconhecer-se 

como autor da ação e assumi-la, bem como 

as suas consequências, respondendo por 

elas. Ser livre; poder fazer de modo cons-

ciente e seguro suas escolhas, opções; 

sem sofrer pressão externa.

Ética

Com o tema central “O sujeito Ético no 

Processo de Cuidar pela Enfermagem”, o 

Conselho Regional de Enfermagem do Rio 

Grande do Norte promoveu, de 13 a 24 de 

maio, a Semana de Enfermagem 2013 e o 

III Encontro de Auxiliares e Técnicos de 

Enfermagem do RN (ENATENF 2013).

Um ponto de destaque do evento é a sua 

realização em municípios polos do Estado: 

Natal/Região Metropolitana(13/05); Mossoró 

(15/05); Pau dos Ferros (16/05); Assú(17/05); 

São José do Mipibú(20/05); Caicó(22/05) e 

Santa Cruz(23/05). O evento teve inscrições 

gratuitas e o público foi formado por estudan-

tes e profissionais da área da enfermagem. 

A programação contou com uma excelente 

avaliação dos participantes. “Foi muito bom, 

deveria ter mais vezes, qualidade excelente 

de palestrantes, reflexões importantes” eram 

alguns dos comentários mais ouvidos no en-

cerramento dos eventos em cada município.

Semana de Enfermagem 2013 e Enatenf levam discussões importantes para Natal e interior do RN

Semana de enfermagem em Caicó, Santa Cruz, São José, Pau dos Ferros e Assu
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Com o objetivo de combater o alto índice de inadim-

plência dos profissionais de Enfermagem no que 

tange ao pagamento das anuidades e a premente 

necessidade de efetivação das cobranças administra-

tivas e judiciais sobre as dívidas vencidas e não pagas, 

bem como o atendimento à legislação vigente, o 

Coren-RN através da Decisão nº66/2013 instituiu o 

Processo Administrativo Tributário (PAT).

O PAT  normatiza o procedimento administrativo 

tributário, referente à cobrança de créditos tributários 

para com a Autarquia, provenientes de anuidades e 

multas, junto a pessoas físicas e jurídicas. É constitu-

ído de uma série ordenada de atos destinados a 

constituir o crédito tributário, ao mesmo tempo em 

que possibilite ao profissional, em débito, a oportu-

nidade de exercer a ampla defesa e o contraditório 

com todos os recursos inerentes.

Passando o prazo para pagamento voluntário da 

anuidade e não tendo o profissional de enfermagem 

satisfeito a obrigação, o Coren-RN iniciará o PAT.

É importante ressaltar que, no caso do profissional 

inscrito no PAT, não apresentar a defesa ou não regula-

rizar a situação, o Coren/RN poderá suspender o exer-

cício profissional até a regularização do débito, na forma 

da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011 e Resolução 

nº 432, de 24 de julho de 2012 do COFEN, ou modifica-

ções posteriores. Além da suspensão, proceder-se-á 

inscrição na Divida Ativa e poderá a Presidente do 

COREN/RN tomar imediatas providências para apuração 

da falta ética do profissional inadimplente.

Essa decisão começou a vigorar desde outubro de 

2013, sendo que os primeiros profissionais inscritos 

no PAT já receberam a notificação do setor jurídico 

para comparecimento ao Conselho na tentativa de 

uma negociação extra-judicial.

Buscando agilizar, dar mais eficiência e 

atender às crescentes demandas institucio-

nais, a atual gestão do Coren-RN tem, siste-

maticamente, nomeado para o trabalho no 

Regional os aprovados do último Curso Públi-

co, realizado pela Comperv (UFRN), referente 

ao Edital nº01/2011, devidamente homologado 

por meio da Decisões. As nomeações vem 

tendo a devida publicidade e transparência, 

sendo publicados no Diário Oficial da União.

Os novos servidores têm contribuído para 

a melhoria no trabalho nos diversos setores 

da autarquia: atendimento ao público, fisca-

lização, telefonia, informática, jurídico, finan-

ceiro, contabilidade, dentre outras.

Após a entrada em exercício, os funcioná-

rios empossados passam por um curso pre-

paratório para o ingresso no trabalho no 

Coren-RN. Esse curso, coordenado pelas con-

selheiras Jacinta Formiga e Rosana Lúcia, visa 

instrumentalizar para o desenvolvimento de 

um trabalho institucional qualificado.

Especificamente, essa capacitação visa levar 

os novos servidores a: compreender a finalidade 

do Sistema Cofen/Conselhos Regionais e suas 

competências; conhecer a estrutura administra-

tiva/organizacional do Coren-RN e suas funções; 

refletir sobre a ética no trabalho como princípio 

fundamental das relações interativas, na pers-

pectiva da responsabilidade, do respeito e da 

solidariedade, compreender as funcionalidades 

do sistema de informação(incorp)visando subsi-

diar as demandas da gestão e conhecer o pro-

cesso de trabalho a ser desenvolvido.

Além da parte teórica, os participantes do 

curso passam por um acompanhamento 

durante a experiência prática no novo ser-

viço, onde podem tirar dúvidas e obter 

orientações individualizadas.

A meta é que em 2014 haja novas convoca-

ções com a expectativa crescente da melhoria 

da qualidade do processo de trabalho do Coren-

-RN, em especial, do atendimento ao profissional 

de enfermagem e da fiscalização com a entrada 

em exercício desses novos servidores.

Coren/RN institui Processo 
Administrativo Tributário

Servidores aprovados no último concurso são nomeados

Posse de funcionários assinatura do termo de posse Curso preparatório para o trabalho no Coren

A
g

o
ra

Com o objetivo de esclarecer sobre a 

possibilidade dos profissionais de enferma-

gem exercerem jornadas de 24 horas inin-

terruptas em regime de plantão, a presidên-

cia do Coren-RN solicitou parecer sobre o 

tema à assessoria jurídica do Conselho. 

O parecer nº309/13 emitido pela Procura-

doria Jurídica é favorável a possibilidade de 

plantões 24 horas, desde que seja respeitado 

o período do descanso (72 horas) e a limi-

tação semanal de jornada. Segundo a legis-

lação vigente é permitido o regime de plan-

tões desde que sejam respeitados três as-

pectos: a necessidade de lei expressa nesse 

sentido, que não ultrapasse a jornada máxi-

ma semanal de trabalho determinada pela 

constituição e que seja respeitado um inter-

valo razoável entre um plantão e outro.

Diante da dinâmica da profissão de en-

fermagem, que exige escalas de plantões 

rotineiras, o legislador estadual passou a 

prever expressamente a possibilidade de 

escala de 24 horas.

O parecer do jurídico pode ser acessa-

do na sua íntegra no site do Coren: www.

coren.rn.gov.br

Coren-RN publica parecer
sobre plantões de 24 horas

A decisão Coren/RN nº 89/2012, aprovou 

as normas para a criação das comissões 

de ética de enfermagem (CEEn) nas insti-

tuições de saúde onde existam profissio-

nais de enfermagem exercendo suas ativi-

dades. Estas comissões funcionarão regi-

das pelas normas constantes no anexo 

desta decisão, as quais constam de 5 ca-

pítulos, contendo: finalidade, organização 

e composição da comissão,competência, 

eleições e disposições gerais. 

As comissões de ética de enfermagem têm 

função educativa, conciliatória, opinativa, con-

sultiva, fiscalizadora e de assessoramento nas 

questões éticas do exercício profissional, nas 

áreas de assistência, ensino e gerência. Têm 

como uma das finalidades divulgar, junto aos 

profissionais de enfermagem da instituição 

de saúde, o regimento interno da CCEn e as 

normas éticas e disciplinares referentes ao 

exercício profissional. Dentre as competências 

da comissão de ética, podemos citar: zelar e 

fiscalizar o exercício ético da profissão, a 

qualidade do atendimento dispensado à clien-

tela pelos profissionais de enfermagem, as 

condições oferecidas pela instituição e sua 

compatibilidade com o desempenho ético-

-profissional e averiguar denúncias ou fato 

antiético de que tenha conhecimento. 

É importante destacar que, apesar de não 

ser obrigatória a sua criação, é muito impor-

tante a constituição da comissão de ética pela 

instituição de saúde que possuir 20 ou mais 

profissionais de enfermagem. Todas as instru-

ções para isto estão contidas nesta decisão 

do Coren/RN e estarão disponíveis no site.

 Comissões de Ética de Enfermagem nas 
instituições têm novos parâmetros definidos
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Apesar de ser um tema ainda pouco analisado 

quando se fala em assistência à saúde, a Central 

de Processamento de Material e Esterilização se 

constitui num setor vital para a saúde da popula-

ção.  Ela é a unidade de apoio técnico dentro do 

estabelecimento de saúde destinado a receber 

material considerado sujo e contaminado, sendo 

sua função descontaminá-los, prepará-los e este-

rilizá-los, garantindo a qualidade de processamen-

to, sob condições que sejam adequadamente 

monitoradas e controladas. É um setor que, ge-

ralmente, está sob a responsabilidade do Enfer-

meiro e é composto por uma equipe de profis-

sionais de enfermagem.

Segundo a Médica especialista em Infectologia, 

Epidemiologia e controle das infecções hospitala-

res e membro da Anoreh – Associação Norterio-

grandense de Epidemiologia Hospitalar, Rosânge-

la Maria Morais da Costa, a central de processa-

mento de material é uma das áreas cruciais para 

o controle das infecções hospitalares. “É impossí-

vel falar de saúde se não tivermos a garantia que 

em vários procedimentos, muitos inclusive que 

invadem tecidos nobres, que nunca foram expos-

tos, tecidos estéreis livres de bactérias, estamos 

utilizando materiais esterilizados adequadamente 

e, portanto, seguros. Nós da área de saúde não 

conseguiríamos trabalhar se não tivéssemos a 

garantia de termos materiais estéreis processados 

nessas centrais de materiais.” afirma a especialis-

ta. “É  necessário ter a garantia que o produto que 

estou utilizando, adentrando nesses tecidos tam-

bém tenha um nível de esterilidade igual a do 

tecido, ou mesmo quando o tecido humano está 

contaminado, é preciso assegurar que o instru-

mental está livre de contaminação. Por isso, deve-

-se ter uma rotina rígida, rigorosa de várias etapas, 

desde o recebimento, lavagem, o preparo desse 

material, até colocá-lo no processamento adequa-

do.” complementa Dra. Rosângela.

A esterilização de materiais é a total elimina-

ção da vida microbiológica nestes equipamen-

tos. É diferente de limpeza e diferente de as-

sepsia. Como exemplo, uma tesoura cirúrgica 

pode ser lavada, e ela estará apenas limpa. No 

entanto, para ser esterilizada é necessário que 

seja submetida ao calor durante um determi-

nado tempo, destruindo todas as bactérias, seus 

esporos, vírus e fungos.

Para a Enfermeira Monalisa Santana, coordena-

dora da Central de Material e Esterilização da Liga 

Contra o Câncer e especialista no assunto, o pro-

cesso de esterilização nos serviços de saúde é 

fundamental para promoção de uma assistência 

segura. Santana considera que as instituições da 

grande Natal, vêm se atentando para essa neces-

sidade de organização e se readequando, grada-

tivamente, em virtude, também, das exigências 

legais atuais como RDC 15/2012 e Resolução 

COFEN 424/2012, postura importante quando a 

assistência segura é posta em primeiro lugar. A 

enfermeira acredita que os principais problemas 

a serem enfrentados, entre outras coisas, são o 

modelo institucional, a gestão de trabalho, a qua-

lificação profissional e a atenção às legislações.

Já a especialista, Rosângela Morais, avalia que 

no cenário brasileiro avançamos bastante, mas 

ainda existem condições preocupantes.  Os avan-

ços foram no conhecimento, no número de pro-

fissionais capacitados para atuar e fazer bem feito. 

Mas temos muitas áreas carentes de estrutura fí-

sica e de maquinário. Nem todos os serviços tem 

acesso aos instrumentos propostos pela indústria, 

muitas vezes só há a autoclave e esse equipamen-

to não está funcionando com todo o seu rigor e 

de forma adequada. “Temos que ter um controle 

de qualidade, sendo exatamente nesse controle 

de qualidade do processo que acontecem de fa-

lhas. Pecamos na supervisão e controle de quali-

dade e ainda temos que avançar mais com relação 

à capacitação profissional.”, afirma Morais.

Um problema pouco debatido que envolve esse 

setor é levantado pela médica especialista: o alto 

custo dos materiais e o grande volume de descar-

te hoje existentes. Dr. Rosângela lembra que de-

vemos levantar alguns questionamentos, pois 

quando não nos preocupamos com isso, o meio 

ambiente terá problemas muito sérios lá na fren-

te. “Então porque não a indústria fabricar produtos 

que sejam passiveis de limpeza e de novo pro-

cessamento?” questiona.  “Todo mundo diz que 

a vida não tem preço, mas saúde tem preço.”, 

afirma. Exemplificando a economia que pode ser 

feita Dra. Rosângela citou que existem tesouras 

utilizadas por cirurgias através de vídeo laparos-

copia que custam cerca de R$3.000,00 e faz a 

reflexão do que significa você utilizar somente 

uma vez e jogar no lixo.  Rosângela Morais con-

sidera que: “Além desse alto valor, que deixa 

inacessível o procedimento para boa parte da 

população, você tem também a questão ambien-

tal do descarte desse lixo hospitalar. A indústria 

tem muito interesse em vender e passa a mensa-

gem que o uso único é mais seguro, mas sabemos 

que se há um processamento adequado não há 

porque não fazer o procedimento. A Anvisa tem 

a lista de material que podem ser processados, é 

só seguir.” A médica lembra que uma cirurgia por 

laparoscopia complica menos, uma vez que você 

lesa menos tecidos. “Então se a tecnologia vem 

para minimizar riscos, porque que esse material 

eu tenho que descartar?”, indaga. 

Segundo ainda Rosângela Morais, se a institui-

ção não pode arcar com os custos de material 

dessa natureza, tende a optar pela cirurgia tradi-

cional, com mais riscos de infecção. Desta forma 

não se trata apenas de uma economia, o repro-

cessamento e a possibilidade de optar pela lapa-

roscopia representa uma maior segurança para o 

paciente. “Quando se complica uma cirurgia aí o 

problema fica bem maior, além de elevar os custos 

com o pós cirúrgico e internação tem o sofrimen-

to para o paciente e o risco de morte. Sou muito 

crítica com relação a indústria, as novas tecnologias 

deveriam ser mais analisadas e se pensarem nesse 

aspecto para permitir o reprocessamento para  

todos terem o mesmo acesso, pois às vezes isso 

é um privilégio de uma minoria” ressalta.

Sobre o perfil do profissional que trabalha nesse 

setor a médica vê o Enfermeiro como uma pessoa 

fundamental em todas as atividades que ali acon-

tecem:  “Em geral é um setor fechado. Toda a 

equipe tem que possuir uma capacitação adequa-

da, um olhar muito apurado para detalhes, pois 

cada instrumento exige um cuidado no manuseio 

específico. Alguns são muitos delicados, como os 

equipamentos neurocirúrgicos, por exemplo, e 

existem aqueles mais pesados, todos tem uma 

orientação de fábrica e necessitam de capacita-

ção. É um setor que exige que o profissional faça 

bem feito, sendo necessário, além da qualificação, 

a vontade de fazer e o amor ao trabalho, se não 

o prejuízo é muito grande.”, alertou Morais. 

Para a médica, independente das condições 

de estrutura, o maior diferencial está na capaci-

tação do profissional: O trabalhador capacitado 

jamais aceitará trabalhar em condições indevi-

das. O grande problema nos serviços, que não 

atendem à legislação e o rigor do processo, é 

exatamente nos locais onde as pessoas têm 

menos condições de enxergar o problema pela 

falta de capacitação. 

Morais enfatiza que o Estado do Rio Grande do 

Norte só vai dar o grande salto qualitativo quando, 

de fato, tiver pessoas capacitadas dentro das 

centrais, exigindo o cumprimento das rotinas e 

normas adequadas a um bom processamento.  

Segundo ela: “A enfermeira responsável não se 

dobra a essa ausência de condição. Pode até 

trabalhar com uma condição inferior, mas mesmo 

assim atuar com a qualidade e com um risco 

mínimo para o paciente. Os erros hoje encontra-

dos são erros grosseiros de desleixo mesmo, de 

uma falta de atenção, de uma falta de rigor do 

próprio profissional. Na hora que os profissionais 

resolvem, de fato, exigir condições para uma 

central funcionar, em geral, essas condições me-

lhoram muito. Para mim o grande problema não 

é a falta de estrutura em si, apesar da crise da 

saúde. Acredito que um profissional graduado em 

Enfermagem e uma equipe qualificada já muda-

Estruturação da Central de Processamento de Material e Esterilização vital
para a melhoria da assistência e as contribuições da Enfermagem
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Dra. Rosangela
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riam muito o nosso cenário.”

Também a Enfermeira Monalisa Santana desta-

ca a importância da qualificação profissional nesse 

processo: “A complexidade que envolve o proces-

samento de artigos críticos e suas implicações 

exige que o responsável o faça com habilidades 

e conhecimentos técnico-científicos, dentro de 

métodos e critérios pré estabelecidos por lei, 

portarias, decretos e resoluções. Os profissionais 

que atuam neste setor, em instituições públicas, 

privadas e filantrópicas devem buscar cada vez 

mais obter conhecimentos diferenciados e o de-

senvolvimento de habilidades compatíveis com 

os diversos processos e equipamentos, fator pri-

mordial para a quebra de paradigmas e os cons-

tantes avanços na área.”

Santana destaca que a qualificação, além de ser 

uma das atribuições prevista na Resolução COFEN 

424/2012,“Atualizar-se, continuamente, sobre ino-

vações tecnológicas relacionadas ao processamen-

to de produtos para saúde.”, é uma necessidade, 

tendo em vista os custos, a evolução tecnológica, 

a diversidade dos processos e equipamentos que 

envolvem as atividades inerentes a este setor para 

promover uma assistência segura.

Devido sua importância, a Central de Material 

e Esterilização vem sendo tema de cursos promo-

vidos pelo Coren-RN dentro do projeto institucio-

nal de Educação Permanente. Em Pau dos Ferros, 

a pedido dos profissionais do Hospital Regional 

Dr. Cleodon Carlos de Andrade, foi ministrada 

capacitação voltada para aqueles que atuam 

nesse setor no município. 

Segunda a Enfermeira Josilene essa iniciativa foi 

muito importante uma vez que além de atualizar, 

serviu, também, para conscientizar sobre a impor-

tância de seguir os protocolos e normas para uma 

maior segurança do paciente. 

Dentre desse assunto, o Conselho pretende, 

ainda, ministrar novos cursos em outras regiões 

do Estado e em Natal.

Nas últimas décadas, a busca pela qualidade 

assistencial vem sendo amplamente discutida pelas 

instituições e profissionais de saúde. Nesse con-

texto, compete ao enfermeiro a coordenação do 

processo de provimento de pessoal de enferma-

gem, refletindo o compromisso com a qualidade 

da assistência. Nesse processo, considera-se o 

aparecimento de muitos eventos adversos e suas 

possíveis associações com a carga de trabalho em 

enfermagem como um valioso indicador da quali-

dade da assistência. Assim, a realização da nossa 

pesquisa intitulada como “carga de trabalho de 

enfermagem e infecções relacionadas à assistência 

à saúde na unidade de terapia intensiva”  contribui 

com os estudos realizados para caracterizar a de-

manda de trabalho de enfermagem que favoreçam 

uma assistência segura e contribuir com a dissemi-

nação das boas práticas nas organizações de saúde. 

Tratou-se de uma pesquisa de abordagem quan-

titativa, descritiva, transversal e prospectiva, realiza-

da no Hospital Unimed, em Natal/RN. A população 

foi constituída por todos os pacientes submetidos 

a tratamento nas Unidades de Terapia Intensiva do 

hospital por um período de 90 dias consecutivos 

em 2011. A amostra por conveniência foi compos-

ta pelos pacientes admitidos nas UTIs no período 

da coleta de dados, totalizando amostra de 286 

pacientes. Para realização da análise dos dados, 

foram utilizados os softwares: Statistica 6.0, SPPS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 

17.0 (2004) e Excel 2007. Na análise descritiva, uti-

lizaram-se Medidas de Tendência Central e Medidas 

de Dispersão ou Variabilidade e a utilização de 

testes não paramétricos.

De forma operacional aplicamos o instrumento 

do TISS 28, classificando desta forma o grau de 

dependência do paciente em relação a equipe de 

enfermagem e através das escalas de enfermagem 

fomos capazes de fazer a análise da relação entre 

a a carga horária ofertada e necessária.

Acreditamos que tal temática tem significativa 

relevância para a função praticante e gerencial do 

enfermeiro. Uma vez que atende, as prerrogativas 

legais fundamentando-se nos princípios do artigo 

11 da lei do exercício profissional e do código de 

ética no que se garante prestar a assistência de 

enfermagem livre de riscos e danos.

Na realização deste estudo fomos capazes de 

identificar o perfil, baseado no grau de dependên-

cia através do instrumento do TISS 28, de cada 

paciente sob a responsabilidade da equipe de 

enfermagem da unidade e conseqüentemente 

avaliar o impacto da relação carga horária necessá-

ria e carga horária disponibilizada através do apa-

recimento de eventos adversos nestes pacientes.

Consideramos que o enfermeiro precisa identi-

ficar de forma científica e legalmente validada, o 

perfil de seu paciente para que o mesmo possa 

alocar de forma segura e racional seus recursos 

humanos, pois desta forma o mesmo trará impac-

tos positivos para os resultados da assistência, para 

o profissional e para os serviços de enfermagem.

Ao finalizarmos nossa dissertação deixamos os 

resultados destes como inéditos para nossa cidade 

e ao mesmo tempo fomos capazes de validar a 

prática já desenvolvida  por um grupo de enfermei-

ros  da nossa cidade desde 2008. Além de que tal 

temática tem sido abordada pelos grandes órgãos 

em interface a segurança do paciente.

Carga de Trabalho de Enfermagem e Infecções Relacionadas 
à Assistência à Saúde na Unidade de Terapia Intensiva
Autora: Tatiana Maria Nóbrega Elias, Msc

Orientadora: Bertha Cruz Enders, PhD

O livro pontua algumas reflexões construídas du-

rante o seu trabalho de pesquisa de doutorado em 

Educação. Sua pesquisa trata dos “Saberes da Tradi-

ção”, no que toca os operadores cognitivos para a 

construção de conhecimento.

Na pesquisa, que apresenta a forma com que as ciências da saúde redu-

zem a condição humana ao domínio mecânico ao se apoiarem apenas nos 

argumentos das ciências modernas, o docente da UnP aponta para a ne-

cessidade urgente de formulação de estratégias reunificadoras, capazes de 

construir um olhar ampliado para a formação dos profissionais de saúde.

O autor utiliza fontes teóricas das ciências sociais e da saúde para 

refletir sobre a forma com que esta formação é realizada, acionando 

canais para a escuta de outras linguagens para religar os conhecimentos 

e operar efetivamente a integralidade na formação em saúde.

A Estratégia Saúde da Família é uma iniciativa 

importante no sistema público de saúde brasileiro. 

De modo inovador, engloba da prevenção ao tra-

tamento de males graves. A experiência resultante 

dessa ação permite aprimorar continuamente a 

relação entre profissional da saúde e paciente. Humanização na Es-

tratégia Saúde da Família é fundamental ao leitor que se preocupa 

com a manutenção do sistema de saúde nacional e deseja aprofundar-

-se nessa realidade. Por meio de exemplos práticos, a autora esclare-

ce situações reais e propõe soluções para esses cenários. Trata-se, 

acima de tudo, de uma reflexão relevante sobre a Humanização em 

campos da saúde. Esse livro traz contribuições importantes, enrique-

cendo a bibliografia sobre um tema tão essencial para a melhoria da 

qualidade da saúde pública brasileira.

As lições do Vivo: ciências da vida 
e complexidade - João Bosco Filho
Editora: EDUFRN

Humanização na Estratégia 
Saúde da Família - Rosana Lúcia 
Alves de Vilar - Editora: Yendis
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Entrevista: Marcelo Bessa de Freitas

Jornal Nume – Em sua trajetória profissional 
pode se observar sempre uma ligação com 
a educação profissional. Notamos, ainda, 
um posicionamento a favor de mudanças 
na gestão da saúde. Esse seu perfil foi ana-
lisado ao ser convidado para assumir o cargo 
de secretário adjunto de saúde do Estado 
do Rio Grande do Norte? Marcelo, como foi 
que surgiu esse convite? 

Eu já havia trabalhado com o secretário Luiz 
Roberto no Samu Natal. Antes de vir para a 
secretaria, na época em que ele era coorde-
nador de urgência e emergência do Estado, 
recebi o convite, por meio de indicação dele, 
para ser o apoiador do Ministério da Saúde 
no Programa SOS Emergência no Walfredo 
Gurgel. Esse programa está no Brasil inteiro. 
Ao todo são 30 hospitais e dentre outras 
metas o programa visa à reorganização das 
portas de urgência e emergência no país. Dr. 
Luís já conhecia meu trabalho, estávamos 
também implantando a força estadual de 
saúde ligada a força nacional de saúde lá 
pelo SAMU. Atribuo o convite a termos traba-
lhado juntos e ter visto minha iniciativa como 
gestor. Além de conhecer o meu trabalho, 
outro fator que acredito que foi levado em 
consideração é que sempre estive  a  frente 
da educação profissional . Minhas  ações  
estão sempre  ligadas com a educação e na  
construção  de  projetos  que idealizam  uma  
melhor  qualidade  na  gestão  e  excelência  
nos  serviços  prestados  à  comunidade.  O 
enfermeiro que trabalha com o ensino e 

gestão acaba se preocupando em traçar 
novas metas, novas mudanças para o serviço. 
Ligado a isso pautei meu trabalho por ter um 
acompanhamento de avaliação de desem-
penho dos profissionais, de valorização, de 
rodas de conversas e de reuniões com pro-
blematização. Então acredito que cheguei a 
secretário adjunto pelo meu envolvimento 
com  a  gestão  e  pelos  projetos  que  já  
desenvolvi  na  área  da  saúde.

Jornal Nume – Fale um pouco desse seu 
trabalho como gestor.

Na verdade meu trabalho como gestor come-
çou muito cedo na enfermagem. Formei em 
1986 e fui trabalhar no Hospital Santa Catarina 
onde assumi a coordenação da emergência 
e depois a Direção da enfermagem na insti-
tuição. Naquele momento, procuramos cons-
truir os protocolos que para mim é a base da 
organização de um serviço. Outro fato impor-
tante é tratar com cuidado a valorização do 
profissional, com o planejamento da educa-
ção  permanente, isso lhe  dá  a maior arma  
para  o  seu  desenvolvimento profissional  e  
pessoal. Nunca deixei de  lado  a  humaniza-
ção  da  assistência  prestada,  e isso  tem  
sido  uma  luta  constante  para  que  possa-
mos  atingir  verdadeiramente  os  nossos  
objetivos. Apesar de minha atuação como 
gestor nunca deixei de estar na assistência, 
da prática, de lidar com o paciente, para mim 
isso é o termômetro para avaliar o trabalho 
que é feito. Fui diretor de enfermagem do 

Hospital Walfredo Gurgel e lá também  im-
plantamos muitas mudanças na área dos 
protocolos, na informatização, construção  de 
cheque list, da avaliação dessa assistência, 
sempre pautado na questão da educação e 
da ética. Nessa coordenação obtivemos mui-
tos resultados positivos. Iniciamos um resga-
te da valorização do profissional de enferma-
gem, procuramos nos aproximar, fazer reuni-
ões com problematização. Houve uma rees-
truturação nas gerências tendo como meta 
alcançar mais resultados, relatórios e compro-
metimento maior dessas pessoas.  Na infor-
matização criamos uma ficha para cada pro-
fissional onde registrávamos não só proble-
mas de não conformidade, mas, especialmen-
te, os avanços dessas pessoas.  Era um histó-
rico completo sobre o servidor. Atuávamos de 
uma forma mais educativa do que punitiva, 
procurávamos orientar. Essa atividade que já 
tínhamos de avaliar o desempenho do pes-
soal da enfermagem, foi implantada de forma 
geral pela  Sesap. Então esse foi um instru-
mento importante, comprovado pela valida-
ção da Secretaria. Fizemos  o  projeto  Beija  
Flor,  que  proporcionou a  restruturação de  
diversas  unidades  com  a participação  de  
servidores  que  modificavam  a  sua  prática   
na  assistência  de  uma  forma  simples  e  
sem  muitos  custos, apenas  com  o  lema  
do  projeto “ Faça  a sua  parte “.

Jornal Nume – Secretário, você assumiu a 
gestão num contexto desafiante, com mui-
tos problemas estruturais  e, consequente-
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Marcelo Bessa, secretário adjunto do Sesap/RN

E
ntrevistamos, nessa edição do Jornal 
Nume, o enfermeiro Marcelo Bessa de 
Freitas que em 2013 assumiu o cargo 

de secretário adjunto da Secretaria Estadual 
de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte 
(Sesap/RN). A sua frente um grande desafio: 
contribuir para reverter o quadro de crise 
generalizada na saúde pública do RN. Ele nos 
recebeu no seu gabinete nas primeiras horas 
da manhã antes de começar a intensa agen-
da diária.  Falou com entusiasmo do trabalho 
que vem realizando e as metas que pretende 
atingir em sua gestão. Em quase 1h30 de 
entrevista nos passou a crença de que a 
grande revolução na saúde só será possível 
através da educação e o comprometimento 
maior de todos pela assistência de qualidade. 
Bessa graduou-se pela UFRN em 1986. É es-
pecialista em Educação, em Terapia Intensiva 
e em Doação, Captação e Transplante de 
Órgãos. Possui um extenso currículo de atu-
ação nas entidades ligadas à enfermagem: 
foi presidente da Associação Brasileira de 
Enfermagem Seção RN (ABEn); diretor de 
enfermagem no Hospital Santa Catarina e no 
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel(HMWG); 
coordenador da organização de procura de 
órgãos da Central de Transplantes do RN; 

presidente da Coopern – Cooperativa de En-
fermagem do RN. É enfermeiro urgencista do 
Samu Natal. Em janeiro de 2013 assumiu o 
programa SOS Emergências no HMWG, como 
apoiador local do Ministério da Saúde. Apro-
veitando a oportunidade de termos um Enfer-
meiro como Secretário Adjunto no Estado, o 
Coren-RN vem realizando uma série de reu-
niões e encaminhamentos visando contribuir 
com encaminhamentos de demandas da 
enfermagem. Na pauta dessas reuniões estão 
questões tais como: a melhoria das bases de 
ponto de apoio do SAMU; a melhoria das 
condições de transporte de pacientes, pelo 
Estado, do interior para os grandes centros; o 
dimensionamentos dos profissionais de en-
fermagem nos serviços estaduais de saúde; 
a estruturação do cargo de Responsável Téc-
nico na estrutura organizacional da Sesap-RN 
com a devida previsão de gratificação, a im-
plementação de um projeto de Educação 
Permanente e a relação por lotação de todos 
os profissionais de enfermagem da Sesap-RN.  
Nessa entrevista Bessa fala sobre isso e sobre 
essa nova etapa de sua vida profissional, os 
caminhos que devem ser trilhados para uma 
melhoria da assistência e as contribuições da 
enfermagem para o setor.



 COREN/RN [ 13 ] 

mente, muitas ações necessitando serem 
implementadas. Como analisa o cenário 
atual da saúde pública do RN? Quais são os 
determinantes dessa realidade?

Ao assumir fizemos um diagnóstico, todo um 
retrato de como estava a saúde. Existiam pro-
blemas crônicos. Muitas coisas avançaram, 
mas ainda temos muito a avançar. O Ponto 
eletrônico que foi uma medida conjunta com 
participação do Ministério Público, do Tribunal 
de Contas, fez com que os profissionais pe-
dissem aposentadoria e exoneração, aumen-
tando o déficit de profissional. Esse déficit se 
deve também ao absenteísmo. O número de 
atestados e faltas é muito grande. Acredito 
que a sobrecarga  profissional e a falta de uma 
assistência mais qualificada se dá pelo núme-
ro abusivo de atestados e faltas.  As escalas 
estão com o número suficiente de profissio-
nais, mas o absenteísmo é superior ao índice 
técnico existente para cobrir atestados. São 
muitas faltas injustificadas, por isso a sobre-
carga.  Existiam muitas distorções de todas as 
categorias, não é só um problema da enfer-
magem. Com o ponto pessoas que estavam 
fora não puderam mais pagar para que outros 
cobrissem seus plantões. O que ocorre atual-
mente é que levam falta. Para solucionar esse 
problema tivemos  que  abrir  sindicâncias e 
esse  processo administrativo leva tempo.  O 
grande desafio é trazer para gestão o traba-
lhador, o profissional médico, enfermagem, 
administrativo e qualificar não só na parte 
técnica, mas na parte do envolvimento dessas 
pessoas com o serviço.  Acredito  que tenha-
mos  avançado  neste  sentido. Com  o  diá-
logo  mais  presente , amplo  nos diversos  
sentidos, pois  essa  parte  estava  muito  
desgastada. Quando focamos no caos da 
saúde, nos corredores super lotados, as pes-
soas diziam não tem jeito, eu não vou fazer 
mais nada. Na hora que você mostra que tem 
como fazer, que tem como sair daquele caos, 
tende a haver uma melhoria da assistência.  É 
importante rever os processos de trabalho, às 
vezes o problema não é só falta de financia-
mento e sim como você fazer melhor. Melho-
rar a resolutividade dentro do hospital. Para 
mim o problema de sobrecarga vai além do 
quantitativo dos profissionais. Temos que vol-
tar o olhar também para questão da qualidade 
do trabalho executado. Muitas vezes os servi-
ços superlotam, por exemplo, porque o pro-
fissional médico não passou para avaliar o 
paciente e dar a alta. Então o que falta muitas  
vezes  é  o  comprometimento do servidor 
com uma assistência de qualidade e dar reso-
lutividade ao trabalho. Como podemos obser-
var a enfermagem, muitas vezes, é dependen-
te do trabalho do médico com  isso  prejudica  
o  andamento do  serviço.   Outro ponto que 
nossa gestão vem trabalhando é a união das 
coordenações, ninguém faz nada isoladamen-
te. O que repassamos é que temos que estar 
juntos, a coordenadoria hospitalar não faz 

nada sem a coordenadoria financeira, sem o 
planejamento. As coisas não caminham muitas 
vezes por falta de integração: você planeja, 
outro executa  e outro libera o financeiro, se 
não há sincronia aumentam as dificuldades. 
Trabalhamos essa integração não só a nível 
central da secretaria, mas nas unidades de 
saúde. Temos realizado visitas as unidades de 
saúde, periodicamente, procurando estar mais 
próximos conversando com a direção e com 
os profissionais, identificando os problemas 
em  loco e procurando  as  soluções.

Jornal Nume – Uma das principais ações da 
atual gestão da Sesap vem se constituindo 
em dar andamento ao processo de reestru-
turação da rede hospitalar do Estado. Qual 
a sua avaliação sobre esse processo?

Nossa atuação no SOS emergência  no  Nú-
cleo de Acesso e Qualidade Hospitalar vem 
sendo um grande aprendizado no sentido 
de fazer os serviços funcionarem, que é a 
nossa meta como gestor. Inicialmente ele foi 
implantado no Walfredo Gurgel e no Deoc-
lésio Marques, sendo nossa meta ampliar 
para todos os serviços do Estado. Esse pro-
grama abrange tudo que pensamos em 
qualidade da assistência para nosso pacien-
te. Envolve a questão dos pactos com o 
município, dos pactos com a gestão. Coloca 
vários parceiros contribuindo para a melhoria 
da qualidade da saúde. Mas para mim o 
maior parceiro é o servidor, pois ele vai ser 
o responsável por essas mudanças. Através 
desses núcleos que estamos organizando, 
orientando em diversos hospitais avaliamos 
que existem ferramentas que estão dando 
resultado no Walfredo Gurgel e podem ser 
utilizadas nos demais serviços. Outra contri-
buição dada foi na elaboração de projetos 
que não havia antes. Com projetos, abriu-se 
cursos de especialização em gestão em 
emergência. Formando e qualificando os 
gestores através de uma capacitação onde a 
metodologia é viva, sendo a aprendizagem 
através da problematização discutido os pro-
blemas do serviço e avaliando quais são as 
ferramentas eficazes visando esse acesso, a 
diminuição da superlotação, a qualidade no 
atendimento e a satisfação do cliente. A 
partir disso, temos então um projeto aplica-
tivo sendo implantado durante esse curso. 
Tudo isso, foi um suporte um aprendizado 
para, enquanto secretário, poder fazer a 
aplicação desse projeto em outros hospitais 
beneficiando a saúde como um todo. Esse 
é o maior objetivo a ser atingido, pois irá 
promover  mudanças necessárias.   O  forta-
lecimento  das  redes  de  atenção  a saúde, 
que   através  destas podemos  chegar  a 
reestruturar  as  diversas  área  da  assistência.

Jornal Nume – Qual a sua percepção sobre 
as contribuições dos profissionais de enfer-
magem nos serviços de saúde?

A enfermagem tem muito a contribuir, pois fica 
24 horas por dia com o paciente. Enquanto os 
outros profissionais passam, ela permanece, 
sendo a sua ligação com o paciente e a família 
muito maior. Para mim a enfermagem é o 
ponto de partida para a melhoria da assistência 
à saúde.  A qualificação profissional precisa 
melhorar. Existe um número muito grande de 
escola de enfermagem formando de forma 
indiscriminada e vemos os reflexos disso na 
prática profissional.   Visando melhorar o am-
biente de trabalho temos realizado reunião dos 
gestores de enfermagem. Discutindo na mesa 
a questão do dimensionamento, vendo ações 
de saúde do trabalhador, do adoecimento, as 
doenças que a enfermagem está sendo aco-
metida pelo excesso de trabalho, pela falta de 
material. Mas também não estamos deixando 
de ver o abono de faltas e a utilização de 
atestados de forma abusiva. Temos olhado os 
profissionais de forma diferenciada, procuran-
do ver o que tem levado a ausência no trabalho 
e formado um grupo de apoio a essas pessoas. 
Estamos atuando visando que as gerências ao 
reivindicar o aumento do número de profissio-
nais apresentem os dados de forma qualifica-
da, fazendo um monitoramento das faltas para 
que sejam avaliados os motivos das faltas e 
procurando auxiliar o trabalhador. Vemos que 
a enfermagem é quem organiza e gerencia os 
serviços. Portanto, seu papel é essencial para 
melhoria da qualidade da assistência à saúde.

Jornal Nume - Nos primeiros dias da nova 
gestão à frente da Sesap, o senhor recebeu 
a direção do Coren-RN em audiência. Nesse 
tempo transcorrido foi possível dar anda-
mento aos encaminhamentos propostos 
nesse encontro?

Com relação aos encaminhamentos feitos após 
a reunião com o Coren, um dos principais foi 
a exigência para todas as coordenações de 
enfermagem do Estado do encaminhamento 
do Certificado da Responsabilidade Técnica.  
Esperamos  até  abril  concluirmos  essa etapa. 
Para mim isso é primordial, pois quando você 
é Responsável Técnico você tem uma série de 
responsabilidades e documentos que você tem 
que atualizar junto ao Coren, inclusive, as es-
calas. Temos um projeto para reestruturar no 
organograma da Sesap dando reconhecimen-
to as chefias de Enfermagem, que são os res-
ponsáveis técnicos. Acredito que essa ação irá 
também motivar os profissionais a assumirem 
a responsabilidade técnica do serviço. Outro 
encaminhamento dado foi a reunião com 
todos os coordenadores de enfermagem dos 
serviços. É uma sensibilização dos gestores  
para o compromisso com a enfermagem, com 
a educação, a organização, com reuniões, 
treinamento e, especialmente, cumprir os pre-
ceitos éticos com o Conselho de Enfermagem. 
Essas reuniões representam um intercâmbio 
de experiências e conhecimentos muito im-
portante para a melhoria dos serviços. 
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S e a humanidade já faz 
parte do humano, por 
que se discute hoje a 

necessidade da humanização 
do cuidado em saúde? Res-
ponder esta questão requer 
uma discussão bastante com-
plexa envolvendo a natureza 
humana como ambivalente e 
o contexto em que vivemos 
no mundo contemporâneo, 
marcado por características 
que reforçam a dominação, a 
mercantilização, o individua-
lismo e a exclusão, exacerban-

do uma cultura utilitarista, na qual ocorre um predomínio de 
posturas desumanizadoras. Morin (2004); Comte-Sponville (2007).

Diante desse cenário, qualquer discussão sobre o tema da 
humanização na saúde, mesmo com as especificidades que 
caracterizam as formas como a desumanização se expressa, 
não deve ser discutida sem considerar a realidade e suas 
múltiplas dimensões. 

A desumanização na saúde reflete, na sua essência, efeitos 
ocasionados principalmente pela hegemonia de um conhecimen-
to científico fragmentado, pelo uso intensivo da tecnologia, pela 
predominância de uma lógica de mercado, e pela crise que afeta 
o setor saúde. Por sua vez,  o processo de trabalho em saúde 
incorpora estes efeitos, e nesse sentido, o usuário é cuidado, 
muitas vezes, como objeto, como parte e não como um todo, 
excluído do seu contexto social. 

Assim, o debate sobre a humanização do cuidado surge na 
perspectiva de que é preciso mudar! As mudanças são propos-
tas a partir de políticas que buscam romper com modelos e 
práticas historicamente hegemônicas.

A política atual de saúde, construída ao longo de vários anos, 
propõe uma reforma que vem a duras penas, se mantendo com 
muitas dificuldades, incorporando uma concepção ampliada de 
saúde, relacionando-a com qualidade de vida e cidadania. No plano 
organizativo propõe um sistema público baseado nos princípios 
da universalidade, equidade e integralidade e nas diretrizes da 
descentralização e da participação social. Busca-se a transformação 
do modelo de atenção à saúde biologicista, curativo e hospitalo-
cêntrico, para um modelo de atenção integral em rede.

Contudo, as mudanças propostas ainda enfrentam muitas bar-
reiras, relacionadas aos limites do financiamento, a má gestão, as 
deficientes condições de trabalho e a inadequada formação pro-
fissional, entre outros fatores, que contribuem para desumanização 
do cuidado em saúde, e frente tal situação, surge na agenda do 

Estado brasileiro uma política para humanizar a saúde (PNH).
A referida política se fundamenta em princípios e diretrizes 

que orientam as práticas de atenção/cuidado e de gestão, re-
conhecendo como de grande importância o protagonismo dos 
sujeitos e dos coletivos organizados. A sua concepção conside-
ra que os profissionais de saúde têm uma autonomia relativa 
no seu processo de trabalho  e o seu protagonismo contribuirá 
para mudanças.  Suas diretrizes, se revestem de um eixo dis-
cursivo que abrange múltiplas intenções, tais como: acolhimen-
to, ampliação da clínica; gestão participativa; valorização do 
trabalho e defesa dos direitos dos usuários.  (BRASIL, 2006)

O acolhimento é reconhecido como uma prática essencial à 
qualificação e à humanização do cuidado, visando promover 
um melhor diálogo/ troca entre profissionais e usuários e o 
melhor acesso ao serviço/resolutividade dos problemas, o que, 
por sua vez, pressupõe uma ambiência adequada. ( VILAR,2014)

A ampliação da clínica é proposta com base na crítica feita a 
clinica tradicional, que prioriza o enfoque biológico em detrimen-
to das dimensões subjetivas e sociais dos indivíduos, como seu  
próprio nome diz, busca a  ampliação em vários sentidos: ampliar 
o objeto de trabalho, agregando-lhe, além das doenças, os pro-
blemas de saúde, ampliar o objetivo ou a finalidade do trabalho 
clínico: buscar a produção de saúde, por vários meios – promo-
cionais, preventivos, curativos e de reabilitação; e ampliar o grau 
de autonomia dos usuários. (CAMPOS, 2006)

A gestão participativa, também surge como crítica aos modelos 
vigentes que adotam formatos preconizados pela administração 
clássica, com excesso de centralização e burocratismo. A gestão 
participativa é proposta como um modelo de gestão centrado no 
trabalho em equipe, na construção coletiva e em colegiados, como 
espaços coletivos nos quais devam estar incluídos o usuário, os 
trabalhadores e gestores dos serviços de saúde. (CAMPOS, 2000)

A valorização do trabalho denota o reconhecimento da impor-
tância do trabalho, considerando os problemas inerentes ao 
contexto que, também, afeta o cuidador. Aspectos relacionados 
à forma de inserção dos trabalhadores, as condições de trabalho 
e à participação na gestão, são objetos de reflexões, com o 
entendimento de que é preciso, também, humanizar as relações 
de trabalho e a forma como o trabalhador é tratado na própria 
instituição a que se vincula. (VILAR, 2014)

Sobre a defesa do direito dos usuários, a mesma está direta-
mente relacionada à saúde como direito de cidadania.

Finalizando, podemos dizer que os pressupostos da políti-
ca amplia a concepção sobre humanização do cuidado em 
saúde, que não se limita apenas  às  “ações humanitárias” 
entre pessoas, apesar de importantes, mas abrange novas 
práticas, constituídas por atitudes individuais e coletivas e 
por compromissos ético e políticos!

A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE COMO POLÍTICA

REFERÊNCIAS:

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: do-
cumento base para gestores e trabalhadores do SUS. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Série B. Textos Básicos de Saúde).

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa Um método para análise e cogestão de coletivos. São Paulo: Hucitec, 2000.

Clínica e saúde coletiva compartilhadas: teoria paidéia e reformulação ampliada do trabalho em saúde. In: CAMPOS. Gastão 
Wagner de Sousa et al. Tratado de Saúde Coletiva.  São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fio Cruz, 2006. p. 53-92.

COMTE-SPONVILLE, André. A vida humana. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

MORIN, E.; CYRULNIK, B. Diálogo sobre a natureza humana. Lisboa: Instituto Piaget, 2004.

MERHY, Emerson Elias. O trabalho em saúde: olhando e experenciando o SUS no cotidiano. 3. ed. São Paulo: HUCITEC, 2006. 

 VILAR, Rosana Lúcia Alves de. A humanização na Estratégia Saúde da Família. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2014.                       

Autor: Rosana Lúcia Alves De Vilar Enfermeira, Doutora em Ciências Sociais, Professora do Departamento de Enfermagem/
UFRN, pesquisadora do Observatório em Recursos Humanos em Saúde- NESC/UFRN, conselheira do Coren-RN


