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A gestão do Coren-RN, que se encerra, manifesta os mais elevados agradeci-
mentos aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do Rio Grande 

do Norte, bem como a outros valorosos parceiros pela confiança e pelo relevante 
efetivo apoio, considerados imprescindíveis para a viabilidade dos significativos 
avanços estruturais, no campo da gestão de trabalho, no processo de comunica-
ção com os profissionais, estudantes e sociedade, agilização e transparência nos 
processo administrativos, implementação de estratégias para o aprimoramento 
da prática profissional e da ética, dentre tantos outros.
Esses avanços estão mais detalhados no discurso de despedida da gestão feito 
na ocasião da posse da nova diretoria, publicado nesta edição.
Desejamos a todos um FELIZ NATAL e um ANO NOVO de muitas realizações que 
continuemos a luta por um sistema de saúde que atenda as necessidades do 
cidadão e por um cuidado de enfermagem qualificado.
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Empossadas Comissão de Ética do Hospital Dr. João Machado e Comissão de Ética 
do Hospital Papi
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O Leitor
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 identi� cada e não ultrapassar 10  linhas, podendo ser editada para se adequar ao espaço disponível.
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Em pleno Século XXI, inseridos numa sociedade de superabundância 
de informação a escolha da fonte nunca foi tão imprescindível para a 
formação de opinião. E quando o assunto é Enfermagem/RN, o NUME 
vem cumprindo dignamente o seu papel, não só por que mantém na 
sua hierarquia da centralidade autoral sua fonte de credibilidade e de 
prestígio, ainda estreita laços entre o COREN-RN, profissionais, acadêmi-
cos e a sociedade civil. 
Em suma, parabenizo sua sua equipe, em especial ao jornalismo, pois 
c/ diz o jornalista Ricardo Kotsho: “ser jornalista não é uma opção 

profissional, é uma opção de vida” e aqui no NUME a “Vida” em suas mais variadas nuances 
na Enfermagem, ocupa o seu devido lugar de destaque.

Marcos Santos da Costa
Discente do 4º período do Curso de Enfermagem da Universidade Potiguar UNP
Radialista - DRT3927/PB

O Nume é um jornal dinâmico, que tem o 
compromisso de veicular a informação de 
interesse da categoria de enfermagem, 
atento à atualidade, contextualização e 
objetividade. È um instrumento de comuni-
cação que prende a atenção do leitor por 
levantar asquestões no âmbito da assistên-
cia, política, pesquisa, ensino, pertinentes  à 
enfermagem e a saúde, sempre com leveza 
e ética, além de uma bonita diagramação.  

Parabéns ao “ Nume” por cumprir a sua função informativa e 
esclarecedora.

Márcia Cerveira Abuana Osório
Enfermeira, Docente Aposentada da UFRN
e Docente da Universidade Potiguar  - UnP

Cumprindo mais uma meta estabelecida, a atual 
gestão do Coren-RN promoveu, na manhã do último 
dia 25 de novembro, solenidade que oficializou a 
implantação da Controladoria Geral na instituição.

Com a presença do Controlador Geral do Cofen, 
Elderson Ferreira da Silva, da controladora Geral do 
Coren, Liana B. Varela de Albuquerque, de fun-
cionários e conselheiros, a presidente do Coren-RN, 

Alizene Nunes, relatou o que representa o momento 
para a instituição e agradeceu o apoio na implanta-
ção ao Controlador do Cofen.

Para Alzirene esse é um grande sonho da gestão 
que se concretiza: instrumentalizar e profissionali-
zar o Coren-RN para um maior controle das ativi-
dades administrativas, orçamentário-financeira, 
contábil e patrimonial.  

No segundo semestre de 2014 foram empossa-
das mais duas Comissão de Ética de Enfermagem 
no Estado: a Comissão do Hospital Dr. João 
Machado e primeira Comissão do Hospital PAPI, 1ª 
comissão de uma instituição privada. As soleni-
dades de posse aconteceram contando com a pre-
sença da presidente do Coren-RN, Alzirene Nunes 
de Carvalho, da presidente da Comissão de Ética do 
Coren-RN, Mildred Bezerra de Melo, de representa-
ção das Enfermeiras Responsáveis técnicas das 
unidades e de representação da diretoria dos 

Hospitais, além da presença dos profissionais de 
enfermagem da instituição e dos membros inte-
grantes da comissão.

«Muitos problemas podem ser solucionados nos 
próprios serviços sem a necessidade da abertura de 
um processo ético. É uma forma de prevenir, conciliar, 
promover o entendimento, melhorar as relações no 
trabalho e educar os profissionais de enfermagem 
evitando problemas mais sérios e tornando o ambien-
te de trabalho mais harmônico. É um espaço para se 
fazer reflexões éticas importantes a favor de exercício 
profissional ético, de qualidade e seguro para a socie-
dade”, afirmou a presidente do Coren-RN.

Nas solenidades foram feitas as  leituras das 
Decisões e do termo de posse, pela presidente 
da Comissão de Ética do Coren-RN. No hospital 
Dr. João Machado foram empossados os 
seguintes profissionais: - Ivana Patrícia Leite Vilar 
- Presidente da Comissão; - Eugênia Maria de 
Oliveira - Membro Titular; - Maria das Graças 
Sabino - Membro Suplente - Erisandra Maria 
Pereira Soares - Membro Suplente.

A Comissão de Ética de Enfermagem do PAPI é 
constituída pelos seguintes profissionais: 
Enfermeira Francisca Araújo Neta–Coren –

RN-102.554(Presidente), Enfermeira Michelly 
Daiana de Farias Silva–Coren-RN nº 170.544 
(secretária), Técnico de Enfermagem Pedro 
Emereciano Barbosa–Coren-RN n° 602010 
(vogal), Enfermeira Erineide de Sousa Nobre-
Coren-RN nº 377.637 (suplente), Enfermeira 
Tarcyana Oliveira de Brito– Coren-RN n° 77.566 
(suplente) e a Técnica de Enfermagem Alzineide 
Pereira de Figueiredo- Coren-RN 500706 
(suplente). O mandato terá duração de 04 de 
novembro de 2014 a 03 de novembro de 2016.
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Comissão de ética do papi e representanes do Coren-RN

Posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital 

Dr. João Machado

Vigilância Sanitária de Natal e Coren-RN se reúnem para traçar ações conjuntas

Em clima de grande sintonia e com o objetivo de traçar estratégias conjuntas, profissionais da Vigilância 
de Natal e representantes do Conselho Regional de Enfermagem, conselheiros e Enfermeiros Fiscais, se 
reuniram na sede do Coren-RN. 

O principal ponto de discussão da reunião foi relativo aos problemas detectados nas fiscalizações da 
Vigilância que dizem respeito ao exercício profissional da Enfermagem. Dentre esses pontos está a questão 
da ausência do profissional Enfermeiro nos serviços, especialmente, em hospitais de pequeno porte e clíni-
cas que possuem centro cirúrgico. Nessas unidades foi detectado que há presença de técnicos de enferma-
gem sem a supervisão do profissional Enfermeiro, o que vai de encontro a legislação. 

Entre as ações previstas para serem realizadas, conjuntamente, estão a realização de visitas fiscaliza-
tórias conjuntas, a realização de seminários, campanhas nos serviços, troca de informações sobre fiscal-

izações e legislação pertinentes.reunião entre representantes do Coren-RN e vigilância 

sanitária de Natal

Ações da fi scalização levam a contratação de Enfermeiros 
em São Vicente/RN e em Porto do Mangue

A unidade de fiscalização da subseção de Caicó/
RN e Pau dos Ferros obtiveram frutos bastante posi-
tivos do trabalho realizado junto aos gestores do 
município de São Vicente e Porto do Mangue. 

Após as ações dos fiscais em São Vicente, foram 
completadas as escalas dos Enfermeiros e o 
município já requereu sua Certidão de 
Responsabilidade Técnica, aguardando homologa-
ção do Plenário do Coren.

Já nas ações dos fiscais de Mossoró no Centro de 
Saúde Marcelino de Andrade em Porto do Mangue 
foram contratados 03 novos Enfermeiros, garantido 
a presença, deste profissional, durante às 24 horas 
de funcionamento da Unidade.

Fiscalização do Coren-RN e representantes da gestão 
do municipal de São Vicente

Coren-RN publica parecer 
sobre impossibilidade de 

greve total das UBS
Por solicitação da presidência do Coren-RN, a pro-

curadoria jurídica do Conselho, publicou parecer, 
disponível na íntegra no site do Coren, a fim de expli-
car sobre a impossibilidade de paralização total das 
atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o 
aumento do percentual de profissionais para atendi-
mento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

O parecer nº 46/2014 esclarece, a cerca do direito 
dos trabalhadores à greve e do direito da população 
à saúde e orienta, sobretudo, que os profissionais de 
enfermagem ponderem a harmonia entre esses dois 
direitos, previstos na Constituição Brasileira.

Solenidade ofi cializa implantação da Controladoria Geral do Coren-RN

solenidade de implantação da Controladoria Geral do 
Coren-RN

AGO | 2014 – participação do 17º Congresso 
Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem com orga-
nização de stand; participação na solenidade de en-
trega do prêmio Anna Néri; participação em reunião 
do Fórum em Defesa da Saúde Pública do RN; par-
ticipação em reunião do Comitê Estadual de Mor-
talidade Materna, participação em Audiência Pública 
promovida pelo Fórum em Defesa da Saúde Pública, 
no auditório da OAB-RN; participação em reunião do 
Fórum dos Conselhos Profissionais de Saúde- FECOPS 
sobre questões ao exercício profissional dos servi-
dores da SMS Natal; representação em solenidade de 
colação de grau do Curso de Enfermagem da UFRN; 
promoção da 487ª Reunião Ordinária Plenária do 
Coren-RN; promoção da Posse da Comissão de Ética 
do Hospital João Machado; realização de reunião com 
profissionais da Vigilância Sanitária de Natal sobre 
questões relativas ao exercício profissional da enfer-
magem e adoção de um trabalho conjunto; pro-
moção de reunião com Enfermeiros Responsáveis 
Técnicos, no auditório do Hospital do Coração; par-
ticipação em Audiência Pública sobre 30h - Câmara 
de vereadores Mossoró/RN; reunião administrativa 
com a Caixa Econômica Federal. 

SET | 2014 – participação em reunião do Fórum 
dos Conselhos Profissionais de Saúde – Fecops sobre 
a crise na saúde estadual; eleições do Coren-RN para 
a gestão 2015/2017; participação em reunião no 
Gabinete do Secretário Estadual de Saúde para ex-
posição da real situação da Saúde do RN; participa-
ção na aula inaugural do Curso de Especialização 
em Enfermagem Obstetrícia; promoção do Curso  
sobre Processo de Esterilização em Santa Cruz e 
Região; apresentação para Conselheiros do Coren-
RN da TV Coren;  participação em reunião ordinária 

do Fórum em Defesa da Saúde Pública; promoção 
da 488ª Reunião Plenária do Coren-RN.

OUT| 2014 – participação na solenidade de en-
trega da Comenda Prof.° Onofre Lopes da Silva aos 
médicos homenageados, reunião com o presidente 
do Congresso Nacional Deputado Henrique Alves 
sobre o PL da jornada de 30h para enfermagem; 
promoção da 489ª Reunião Ordinária Plenária; re-
união de diretoria do Coren-RN, reunião com a 
ABEn-RN sobre a organização da Oficina de Trabalho 
: A ética na Formação e no Exercício Profissional da 
Enfermagem e sobre processo encaminhado pelo 
Conselho Estadual de Educação e Cultura; promoção 
de reunião com os Enfermeiros Responsáveis Técni-
cos do RN; reunião de transição com os conselheiros 
da nova gestão; Reunião ordinária do Fórum em 
Defesa da Saúde Out/2014;.

NOV| 2014 – realização da 490ª Reunião Or-
dinária Plenária do Coren-RN; reunião de transição 
com os conselheiros da nova gestão, posse da nova 
diretoria da ABEn-RN biênio 2015/2016; Promoção 
da Posse da Comissão de Ética do Hospital PAPI; 
Reunião do Comitê Estadual de Mortalidade Ma-
terna Nov/2014; Reunião com Profissionais de En-
fermagem no município de Ruy Barbosa; Reunião 
do Fórum em Defesa da Saúde Pública do RN; As-
sembleia geral com os Enfermeiros do Estado do RN 

e posse da diretoria do sindicato; Participação no 
Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Consel-
hos Regionais e o 6º ECOFIS promovidos em Cum-
buco-CE; Audiência com o prefeito de Natal sobre 
pagamento integral nas 30h semanais; Solenidade 
de entrega do Selo Ilegalidade e Irregularidade Zero 
no Ceorn; Recebimento de homenagem em soleni-
dade de Comemoração aos 10 anos do Curso de 
Enfermagem da UERN/Pau dos Ferros; Participação 
na Cerimônia de entrega da ordem do mérito da Liga 
Contra o Câncer; Reunião ordinária do Fórum em 
Defesa da Saúde Nov/2014

DEZ| 2014 – realização da 491ª Reunião Ordinária 
Plenário doCoren-RN; posse da gestão 2015/2017 do  
Coren-RN; promoção de Oficina de Trabalho: Ética 
na Formação e no Exercício Profissional da Enferma-
gem; Participação na solenidade de posse do presi-
dente do Conselho Regional de Medicina; reunião 
Comitê Estadual de Luta pela Redução da Mortali-
dade Materna e Infantil e Fórum Perinatal; Participa-
ção na discussão sobre 30h no Campus da UERN em 
Caicó/RN; Participação na solenidade de lançamen-
to da  Cartilha:Normas-Padrão das Direções de En-
fermagem; Reunião de Presidentes do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Reunião com o presidente do Congresso Nacional 
Deputado Henrique Alves sobre as 30h

Participação de Conselheiros e controladora do 
Coren-RN no Seminário Administrativo do Cofen-Con-

selhos Regionais de Enfermagem em Cumbuco-CE
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O Coren-RN, através de sua presidente Alzirene 
Nunes, participou de uma reunião em Ruy Barbosa/RN 
com os profissionais de enfermagem do município. Na 
ocasião houve discussão sobre os principais problemas 
relacionados à enfermagem no RN, os desafios enfren-
tados e sobre a importância de uma organização 
política da categoria.

Alzirene Nunes também reforçou a importância 
sobre a instalação de uma Comissão de Ética na cidade. 
Além dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfer-
magem, participaram da reunião a secretária de saúde 
do município, Maria Aparecida Gabriel e demais mem-
bros da Secretaria Municipal de Saúde de Ruy Barbosa.

O Comitê Estadual de Mortalidade Materna real-
izou diversos  Fóruns Neonatal, com a presença de 
representação do Coren-RN, para discutir soluções 
para a assistência de mães e bebês nas materni-
dades do estado. As reuniões, que acontecem men-
salmente, têm a participação de representantes de 
vários municípios do RN, de hospitais-maternidade 

regionais e do Conselho Regional de Enfermagem.
A médica e presidente do Comitê, Maria do 

Carmo Lopes, destacou o papel de apoiar os 
municípios na melhoria do serviço prestado à popu-
lação nos hospitais da capital e do interior.

Durante os fóruns foram destacados alguns pon-
tos sobre o contexto atual. Um estudo, apresentado 
pelo pediatra e coordenador de residência médica, 
Manoel Reginaldo Rocha, mostrou que apesar de 
alguns índices positivos, a assistência neonatal do 
estado precisa ser ampliada e melhor organizada 
para suprir a demanda atual, como também para 
oferecer um atendimento de melhor qualidade. 

Um dos fatores positivos apresentados foi o 
aumento do número de consultas pré-natal no RN, 
que em 2012 chegou a sete consultas por gestante. 
No mesmo ano o índice de mortalidade neonatal, 

que vinha caindo, se manteve baixo. Já 53% dos 
partos realizados nos hospitais da rede pública do 
RN são cesarianas, o que preocupa o grupo de médi-
cos e enfermeiros do comitê.

Outra preocupação é a ausência de leitos neona-
tal em hospitais regionais. De acordo com o pediatra 
Manoel Reginaldo é preciso estabelecer um plano 
de ação para organizar a rede de assistência obsté-
trica e neonatal, implantando novos centros de 
parto normal, unidades de cuidado intermediário, 
de um hospital de referência em cada regional e 
realizar concurso público para contratação de 
obstetras e enfermeiras obstetras. 

A realização do cadastro das pessoas que trabal-
ham como parteiras e doulas no Rio Grande do 
Norte também foi outro tema discutido.

Encontros com os Enfermeiros Responsáveis 
Técnicos para discussões, atualizações e intercâm-
bio continuaram na pauta do Coren-RN, durante do 
último semestre 2014. Nesse período foram realiza-
dos dois encontros que apresentaram questões 
importantes como o dilema entre o direito de greve 
e o cuidado em preservar o direito maior que é a 
vida. Outra questão discutida, foi relativo as novas 
atribuições dos RTs definidos pela Resolução Cofen 
nº 458/2014. 

Entre os informes apresentados, nestas reuniões, 
destacam-se: - a normatização recente sobre o reg-

istro de pós-graduação de Residência em 
Enfermagem, ocorrida após uma solicitação do 
Coren-RN para atender os enfermeiros aprovados 
no Concurso da EBSERH; - a preocupação do 
Conselho com a abertura dos cursos de enferma-
gem à distância; - o acordo feito com a Secretaria de 
Estado de Educação e Cultura – SEEC para a estrutu-
ração e a fiscalização das escolas técnicas de enfer-
magem; apresentação das decisões Coren-RN das 
Comissões de Ética, da Administração da Penicilina 
e da Normatização de Emissão de CRT. 

Coren-RN dá continuidade a ciclo de reuniões com RTs

Coren-RN se reúne com 
profissionais do município de 

Ruy Barbosa

O Coren-RN participou ativamente das reuniões 
do Fórum em Defesa da Saúde e contribuiu com 
sugestões para elaboração de documento com as 
prioridades sanitárias para o próximo governo 
estadual no âmbito da política pública de saúde. A 

proposta era que o próximo governador assuma um 
compromisso com a gestão da saúde adotando as 
ações previstas no documento. 

Além de participar da elaboração, o Coren-RN 
compôs a mesa que entregou o documento aos 
candidatos a governador do Estado, participando 
da leitura comentada do documento e contribuin-
do para o esclarecimento dos pontos abordados.

O documento é composto de 20 pontos e pode 
ser acessado na sua íntegra pode ser acessada 
através do endereço eletrônico: http://www.coren.
rn.gov.br/download/diretrizes-candidatos-para%20
saude-2014.pdf  Entre as principais propostas, estão 
a adoção de critérios técnicos para a nomeação dos 
gestores , privilegiando servidores de carreira e 

aqueles não envolvidos em processos; transparên-
cia no repasse de recursos próprios do Tesouro 
Estadual para o Fundo Estadual de Saúde; Percentual 
mínimo do Orçamento Geral do Estado para recur-
sos aplicados em ações sanitárias; 
Descontingenciamento dos recursos para a saúde; 
construção do Hospital de Traumas; finalização das 
reformas dos hospitais iniciadas a partir do decreto 
de calamidade pública, entre outros.

Essas prioridades foram elaboradas, conjunta-
mente, pelos participantes do Fórum que é com-
posto por entidades ligadas a saúde, como o Coren-
RN, Conselhos de Saúde, Órgãos de Classe e o judi-
ciário: Ministério Público, OAB, TCE, entre outras.

Fórum em Defesa da Saúde: Coren participa da elaboração e entrega de documento com 
prioridades da saúde para candidatos ao governo

Debates sobre situação da assistência neonatal no RN realizados pelo Comitê Estadual de 
Mortalidade Materna contam com a participação do Coren-RN
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Com o objetivo de elaborar proposições conjun-
tas que possam contribuir para um maior compro-
metimento e exercício ético dos servidores da 
Secretaria Municipal de Saúde do Natal(SMS Natal), 
representantes do Fórum Estadual dos Conselhos 
de Profissionais de Saúde – Fecops, realizaram 

reuniões e apresentaram recomendações para sec-
retaria e seus inscritos. A pauta surgiu a pedido do 
atual secretário de saúde Cipriano Maia.

Dentre as sugestões foram elencadas algumas 
que ainda serão discutidas e ampliadas pelo Fórum, 
tais como: a realização de um evento conjunto da 
SMS com o FECOPS para os profissionais de saúde 
da SMS-Natal (O cenário atual da saúde e o compro-
misso ético profissional); a Criação de Comissão de 
Ética Multiprofissional; criação de ouvidorias; 
implantação pelo Cremern de estratégias de coi-
bição da prática de atestados graciosos e em último 
caso instaurações de processos éticos com as devi-
das punições.

Além dessas questões o Coren-RN apresentou 

também sugestões de caráter administrativos a 
serem adotadas pela SMS Natal, como: normatiza-
ção de horário de trabalho e instalação de ponto 
eletrônico, implantação de estruturas que garantam 
a privacidade e o sigilo no atendimento ao usuário; 
qualificação dos gestores das UBS e a sua fixação; 
normatização da jornada de trabalho com relação 
aos múltiplos vínculos e implantação de uma políti-
ca de valorização dos servidores.

O presidente do Conselho de Psicologia, Rodrigo 
Costa de Oliveira, expôs a importância da discussão 
e a compreensão que a prioridade deve ser o pro-
cesso de orientação e educação do profissional. 
Enfatizou a importância da realização do evento e 
da criação da Comissão de Ética Multiprofissional.

Fórum dos Conselhos discute questões éticas e sugestões para SMS Natal

Mesa do Fórum de saúde na solenidade de entrega 
de proposta para candidatos

Reunião do Comitê Estadual de Mortalidade Materna

Reunião do Fecops sobre questões éticas profissionais

Coren-RN participa de audiência pública em Mossoró
Representantes do Coren-RN participaram de 

audiência pública em Mossoró para tratar das jornadas 
de trabalho e piso salarial dos profissionais de saúde 
daquele município. Na ocasião, a presidente do Coren-
RN, Alzirene Nunes, lembrou a redução conquistada no 
município de Caicó e falou da necessidade da jornada 
de 30h para enfermagem e da importância de se 
definir um piso salarial para a categoria. 

Como resultado da audiência os vinte e um 
vereadores de Mossoró/RN assinaram oficio que 
expressa apoio e reivindicação junto à bancada fed-
eral do Rio Grande do Norte para a aprovação dos 
Projetos de Lei n°2295/2000 e 4924/2009.Os proje-
tos tratam da jornada de trabalho dos profissionais 
de saúde e do piso salarial dos profissionais de enfer-
magem no Congresso Nacional.Audiência pública na Câmara Municipal de Mossoró 

sobre jornada de 30h

Reunião Coren-RN e Enfermeiros Responsáveis 
Técnicos

Selo de Ilegalidade e Irregularidade Zero é entregue ao Ceorn

No último dia 24 de novembro, o Conselho 
Regional de Enfermagem do RN - Coren-RN fez a 
entrega de mais um Selo de Ilegalidade e 
Irregularidade Zero. Dessa vez, o selo de reconhe-
cimento pela falta de profissionais em situação 
irregular junto ao Conselho foi entregue ao Centro 
de Cirurgia de Olhos do RN , o Ceorn.

Na solenidade, estavam presentes, representan-
do o Conselho de Enfermagem, a presidente, 
Alzirene Nunes, a secretária, Jacinta Formiga, e os 
conselheiros, Graça Arruda e Francisco de Assis 
Pinheiro. Em nome do Ceorn, participaram: o dire-

tor do hospital, Vicente Pascaretto, a responsável 
técnica, Zozineide Silva e demais componentes da 
equipe de enfermagem.

Para receber o Selo de Ilegalidade e 
Irregularidade Zero, a instituição e os profissionais 
de enfermagem que nela trabalham precisam 
estar regulares com suas obrigações junto ao con-
selho profissional, ou seja, estarem inscritos e sem 
nenhuma pendência de inscrição no Coren. Nesse 
caso, o Coren-RN não identificou nenhum proces-
so ético aberto ou nenhuma falta cometida do 
Ceorn ou de seus técnicos de enfermagem e 
enfermeiros.

Na oportunidade, o médico oftalmologista e 
diretor do Ceorn, Vicente Pascaretto, falou da feli-
cidade de estar recebendo o Selo como uma 
forma de reconhecimento pelo trabalho desem-
penhado pela sua equipe enfermagem. E ainda 
destacou a importância da medicina de demais 
profissionais da saúde reconhecer e considerar o 
exercício da enfermagem. “Hoje é um dos dias 
mais felizes da minha vida. Os profissionais daqui 
terão uma nova energia de trabalho”, disse Vicente.

Reunião com profissionais do município de Ruy Barbosa

Sindicato dos Enfermeiros do 
RN obtém registro e empossa 

novos diretores

O  Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do 
Norte(Sindern) empossou a sua nova diretoria, em 
assembleia geral realizada no Conacan, no bairro de 
Candelária. Assumiu a presidência o Enfermeiro 
Luciano Cavalcanti e a vice-presidência a Enfermeira 
Rita de Cássia Dantas.

A posse aconteceu após a eleição, também pro-
movida durante a assembleia, que aprovou, por una-
nimidade, a chapa apresentada. Prestigiando a reunião 
esteve presente ao evento a presidente da Federação 
Nacional dos Enfermeiros, Solange Caetano.

Além da eleição e posse, a reunião teve outros pontos 
de pauta como a aprovação do Estatuto, que aconteceu 
novamente de forma unânime, e questões ligadas a 
realização da atualização cadastral dos sindicalizados.

Solenidade de Posse diretoria do Sindern

Solenidade de entrega do Selo Ilegalidade e 
Irregularidade Zero para o Ceorn

Prefeito de Natal recebe Entidades da Enfermagem que 
reivindicam pagamento integral para 30h

Na manhã de ontem(24/11), o prefeito de Natal, 
Carlos Eduardo Alves, juntamente, com o secretário 
de saúde, Cipriano Maia, e a coordenadora de gestão 
do trabalho da SMS Natal, Francisca Valda, receberam 
os representantes das entidades de Enfermagem do 
Rio Grande do Norte. Na pauta da reunião estava a 
questão do pagamento integral dos salários aos pro-
fissionais de enfermagem do município que já cum-
prem 30h de jornada de trabalho.

O prefeito Carlos Eduardo Alves expôs a situação 
financeira da prefeitura com quedas nas arrecada-

ções e endividamento público herdado de gestões 
anteriores. Segundo o prefeito a atual situação 
impossibilita a implantação, ainda, em 2014, dessa 
reivindicação da categoria. No entanto, comprome-
teu-se em encaminhar a proposta para a Secretaria 
de Planejamento - Semad para a realização de um 
estudo do impacto financeiro.

Numa conquista dos representantes que insisti-
ram na necessidade de corrigir as distorções exis-
tentes, Carlos Eduardo, firmou o compromisso, de 
conceder, no mês de dezembro de 2014, o paga-
mento integral dos profissionais Enfermagem da 
Estratégia da Saúde da Família - ESF que recebem 
jornada de 30 horas.

Em Natal, a carga de 30h semanais foi instituida 
por lei municipal em 2010 e, inicialmente, a prefei-
tura manteve os mesmos níveis salariais. O Plano de 
Cargos Carreiras e Vencimentos (PCCV), de dezem-
bro daquele ano, estabeleceu a proporcionalidade 
entre carga horária e vencimentos, reduzindo o 
salário base em 25% para quem tem 30h semanais.

Audiência com o prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves
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Os novos conselheiros eleitos para a gestão 2015-
2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio 
Grande do Norte foram empossados na noite de 
quinta-feira (11/12), em solenidade no Auditório 
Raimunda Medeiros Germano, na UFRN.

Compuseram a mesa da solenidade de posse, o 
presidente do Sindern, Luciano Cavalcante, a consel-
heira federal do Cofen, Ana Tânia Sampaio, a presi-
dente do Coren-RN, Alzirene Nunes de Carvalho, a 
presidente da ABEn Seção RN, Francisca Nazaré 
Liberalino, o presidente do CRM, Francisco Almeida 
Braga e a representante dos estudantes de enferma-
gem, Alyne Dias.

Em seu discurso, a atual presidente do Coren-RN, 

Alzirene Nunes, agradeceu a profissionais, institu-
ições de ensino e unidades hospitalares, órgão 
públicos, funcionários, conselheiros pelo apoio e 
contribuição, e fez uma prestação de contas comple-
ta da gestão nos últimos seis anos em que esteve a 
frente do Conselho. Alzirene destacou ainda os prin-

cipais desafios enfrentados pela diretoria, os objeti-
vos alcançados em prol da enfermagem potiguar e 
falou sobre projetos que merecem ser dada con-
tinuidade pela futura gestão do Conselho.

Os conselheiros efetivos e suplentes receberam 
das mãos das enfermeiras Alzirene Nunes e Ana 
Tânia Sampaio a diplomação e assinaram um Termo 
de Compromisso. Em seguida, foi concedida à fala a 
nova presidente do Coren-RN, Suerda Santos 
Meneses, que proferiu palavras de agradecimento e 
enfatizou querer dar continuidade ao trabalho real-
izado pela gestão 2012-2014 do Conselho.

Após a posse, no hall do auditório, foi servido um 
coquetel aos participantes do evento.

 Plenário do Coren-RN para Gestão 2015-2017 é empossado

Plenário Coren-RN 2015-2017: Presidente: Suerda Santos Meneses; Secretário: Ricardo Manhães de Araújo; Tesoureira: Maria Neuza da Nóbrega Almintas; 
Delegado Regional: Suerda Santos Menezes; Suplente de Delegado Regional: Ricardo Manhães de Araújo; Conselheiros Efetivos Quadro I: Francisca Gerlane 
Sarmento de Oliveira, Maria do Socorro Oliveira Lima; Quandro I Conselheiros Suplentes: Aura Helena Gomes Dantas de Araújo; Hylarina Maria Montenegro 
Diniz Silva; Maria Jardete Ferreira Marques; Vera Lúcia da Silva Ferreira Jarbas de Morais Paiva; Quandro I I e III Conselheiros Efetivo: Henrique Eduardo Pessoa 
da Silva, Lucielma da Silva Ferreira, Luís Flavio Bandeira da Luz, José Cláudio Miranda de Macedo; Quandro I I e III Conselheiros Suplentes: Vanildo Fernandes 
de Moura; José Josimar Henrique da Silva; Luzirene Barbosa de Oliveira e Sonia Maria Anacleto Trigueiro Silva.

Coren-RN recebe homenagem da UERN

Na última quarta-feira (26), o Coren-RN foi um dos 
homenageados em solenidade pelos 10 anos de 
instalação do curso de Enfermagem da Universidade 
do Estado do RN - UERN, em Pau dos Ferros.

O diploma de reconhecimento foi entregue à 
enfermeira fiscal do Coren-RN, Klégia Fernandes 

G. de Oliveira, pela contribuição do Conselho no 
curso de Enfermagem da UERN - Campus 
Avançado Professor Maria Elisa de Albuquerque, 
durante essa década.

Coren-RN promove Oficina de Trabalho: Ética na 
Formação e no Exercício Profissional da Enfermagem

Um sonho antigo da gestão atual do Coren-RN, a 
realização da Oficina de Trabalho: Ética na Formação 
e no Exercício Profissional agradou a todos que par-
ticiparam do encontro realizado no dia 04/12, no 
auditório do Hotel Praiamar.

A programação da Oficina contou na parte da 
manhã com uma mesa redonda com a presidente 
do Coren-RN, Alzirene Nunes de Carvalho e com a 
prof. Dra. Raimunda Germano. Na parte da tarde foi 
realizadas discussões sobre o tema em pequenos 

grupos. Baseados em questionamentos como: 
“Como a ética é trabalhada na formação profission-
al?” e “O aluno consegue obter um preparo ético 
adequado para o exercício futuro da profissão?”, os 
debates resultaram num documento, apresentado 
no final das discussões. Cada grupo, formado por 
professores de instituições de ensino e enfermeiros, 
expôs também propostas que devem ser implanta-
das para superar as fragilidades e fortalecer a temáti-
ca da ética no processo de formação.

Em suas considerações finais, a presidente do 
Coren-RN, Alzirene Nunes de Carvalho, enfatizou 
sua felicidade pela conclusão da oficina.“ Tenho 
certeza que isso dará continuidade às discussões. 
Estamos convencidos que é um trabalho de inter-
esse da enfermagem”.

Entrega da homenagem da UERN a representante 
do Coren-RN

Diplomação da nova presidente eleita Suerda Menezes

Grupos de Trabalho

Coren-RN promove Oficina de Trabalho: Ética na Formação e no Exercício Profissional da 
Enfermagem

Um sonho antigo da gestão atual do Coren-RN, a 
realização da Oficina de Trabalho: Ética na Formação 
e no Exercício Profissional agradou a todos que par-
ticiparam do encontro realizado no dia 04/12, no 
auditório do Hotel Praiamar.

A programação da Oficina contou na parte da 
manhã com uma mesa redonda com a presidente 
do Coren-RN, Alzirene Nunes de Carvalho e com a 
prof. Dra. Raimunda Germano. Na parte da tarde foi 
realizadas discussões sobre o tema em pequenos 
grupos. Baseados em questionamentos como: 
“Como a ética é trabalhada na formação profission-
al?” e “O aluno consegue obter um preparo ético 
adequado para o exercício futuro da profissão?”, os 
debates resultaram num documento, apresentado 
no final das discussões. Cada grupo, formado por 
professores de instituições de ensino e enfermeiros, 
expôs também propostas que devem ser implanta-
das para superar as fragilidades e fortalecer a temáti-
ca da ética no processo de formação.

Em suas considerações finais, a presidente do 
Coren-RN, Alzirene Nunes de Carvalho, enfatizou 
sua felicidade pela conclusão da oficina.“ Tenho 
certeza que isso dará continuidade às discussões. 
Estamos convencidos que é um trabalho de inter-
esse da enfermagem”.

Mesa redonda
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Coren-RN – Como surgiu a ideia do projeto Educação 
Permanente?
Solane Maria - O projeto foi pensado pelos que 
fazem o Coren/RN (condução da presidência e todos 
seus assessores) e eu fui convidada para começar o 
trabalho de execução do projeto. Na verdade, foi em 
atividades do Coren/RN, como visitas técnicas e 
algumas demandas avaliadas, que os trabalhadores 
de enfermagem sugeriam a necessidade da realiza-
ção de alguns cursos de educação permanente. 
Diante disso, o Coren conseguiu, junto ao Cofen, 
fazer a solicitação dos cursos e o Cofen disse que ia 
contribuir, até porque as justificativas eram contun-
dentes e necessárias. O Cofen, porém, como parceiro 
financeiro, teve condições de ofertar somente 14 
cursos (sete de registros e informações na enferma-
gem e sete de processos de esterilizações). 

Coren-RN – Como foram escolhidos os cursos e os 
professores?
Solane Maria - De acordo com o que foi demanda-
do financeiramente do Cofen, nós fizemos uma pre-
visão de que dava para fazer 14 cursos. Na verdade, 
esses cursos foram filtrados e propostos pelo Coren-
RN em função do tipo de demanda que o Conselho 
mais tem problemas, como processos de judicializa-
ção, implicações dos enfermeiros. Tem muitos profis-
sionais que são chamados para fazer processo de 
educação permanente em outras áreas (de tubercu-
lose, hanseníase, indicadores de saúde), mas cursos 
de registro de enfermagem especificamente e de 
esterilização é próprio da enfermagem. Em relação à 
escolha dos professores, quando eu fui convidada 
para coordenar o projeto, o Coren-RN já tinha tido 
algumas experiências de, pontualmente, convidar 
algumas pessoas para darem cursos daqui do Coren-
RN. Nós vimos também que na universidade, dentro 
das disciplinas, existiam alguns professores que tin-
ham uma relação já conhecida do Coren. Então, a 
escolha se deu pelo que essas pessoas já tinham de 
acumulações, pelo que já tinham realizado nesse 
sentido. Não dava pra você dar essa missão a qual-
quer pessoa, teria que ser alguém que respondesse 
por isso na sua prática ou trabalhasse na universi-
dade com disciplinas que tivesse a ver com os temas 
do curso. Então, nós convidamos algumas pessoas e 
essas pessoas não só toparam ser os instrutores, 
como elas  construíram o material, a prática da pro-
posta metodológica e o conteúdo. 

Coren-RN - Quais os desafios enfrentados no pro-
cesso de implantação do projeto?

Solane Maria - Um desafio que enfrentamos no iní-
cio foi o da escolha dos locais onde seriam realizados 
esses cursos. Com a visão de gestora e a visão técni-
ca do Coren/RN, de onde estão localizados os ser-
viços e as subseções, fizemos uma mistura porque 
os locais não davam conta de atender todas as 
regiões de saúde. Fizemos dois cursos por regiões de 
saúde para poder polvilhar um pouco e garantir que 
todos tivessem acesso. Os espaços para a realização 
dos cursos nessas cidades foram conseguidos 
através de uma parceria entre o Coren-RN, Secretaria 
de Estado, parceiros-amigos e, principalmente, da 
articulação dos organizadores. 

Coren-RN - Como foi a receptividade dos profission-
ais participantes em relação aos cursos?
Solane Maria - Os profissionais expressaram a 
necessidade dos cursos e a satisfação em ter partici-
pado dos cursos nas fichas de avaliação que apli-
camos a cada fim de curso. As avaliações dão conta 
de que as expectativas foram alcançadas, principal-
mente, pelos relatos positivos e a qualidade dos 
instrutores. As críticas foram mais em relação aos 
locais cedidos pelos parceiros ou mesmo pelo 
número de vagas ofertadas, carga horária reduzida.  
A busca pelos cursos de esterilização foi sempre 
maior. Por exemplo, abria inscrição de manhã, à 
noite não tinha mais vaga. A maioria dos partici-
pantes dos cursos são trabalhadores da enferma-
gem que atuam na rede pública e na rede privada, 
geralmente, em mais de um hospital e em escala de 
plantão. As pessoas que atuam em centrais de mate-
rial trabalham não necessariamente em escala de 
plantão, às vezes por turno ou carga horária. Por isso, 
a gente percebeu que o atrativo do curso de registro 
de informações não era suficiente para que eles 
pagassem um plantão extra, trocassem uma escala, 
pedissem a liberação para ir. É tanto que termina-
mos os cursos com um déficit de 26 alunos para 
completar os 210 do curso de registro, o que com-
pensou com o número de alunos no curso de ester-
ilização. Percebemos que quem não participou foi 
porque não conseguiu conciliar ao tempo do trab-
alho para estar lá. 

Coren-RN - Como você enxerga o impacto de um 
projeto como esse no interior do RN?
Solane Maria - É difícil mensurar isso. O que se 
espera com a realização dos cursos é que a situação 
do processo de trabalho individual altere e sofra 
mudanças nas práticas individuais, e que essa prática 
individual possa contribuir no processo de trabalho 

dos outros. Que ela incomode os outros. Por exemplo, 
o que não está coerente, de acordo com o que é 
ofertado para o profissional trabalhar, que o profis-
sional possa colocar para gestores e gerentes o que 
fazer para melhorar a oferta, a demanda, aquela 
ambiência, aquele local de trabalho. Para as pessoas 
que fizeram o curso de registro, a gente espera, que 
não só o enfermeiro possa fazer melhor o seu serviço, 
ter mais cuidado com o que escreve, escrever o mais 
detalhado possível todas as situações, como que ele 
possa ter capacidade de supervisionar os outros trab-
alhadores. Espera-se que esses cursos atuem do indi-
vidual para o coletivo, já que a gente não conseguiu 
fazer para todo mundo. E teremos como mensurar 
isso nas visitas que o Coren-RN fizer identificando um 
profissional que participou do curso.

Coren-RN - Qual a avaliação que você faz dos profis-
sionais que participaram dos cursos? 
Solane Maria - Pelas conversas com os instrutores, 
na percepção deles, em geral, as pessoas estavam 
realmente precisando de uma oferta teórica sobre 
os temas, porque alguém que se dizia bem experi-
ente nem determinado assunto apresentou prob-
lemas delicados no fazer, no escrever, no caso do 
curso de registro e informações. 

Coren-RN – Qual a importância do projeto de 
Educação Permanente dentro do contexto do ser-
viço de saúde do estado?
Solane Maria - É um problema sério. Sei que existe 
bastante recurso na secretaria de estado, não da 
secretaria, mas do estado. A secretaria é que recebe 
esses recursos para destinar para diversos processos 
de educação permanente no estado. Mas esses 
recursos são pessimamente utilizados porque a 
prestação de contas e o que se pede para que eles 
sejam utilizados é extremamente burocrático, e 
somente a universidade pública é que pode fazer. 
Então a universidade tem seus processos burocráti-
cos e o estado também. Quando um dá certo o 
outro não dá. O dinheiro se acumula e não é utiliza-
do. Existem cursos de capacitações, mas  feito por 
áreas técnicas, com outros recursos e não com o de 
educação permanente. Geralmente, os cursos de 
educação permanente não são específicos para os 
trabalhadores da enfermagem, são cursos genéricos 
e o nosso é específico. Ele é próprio da categoria. O 
trabalhador de enfermagem precisava ser visto, ser 
prestigiado. E essa foi uma forma excelente de 
atender a categoria.

 Solane Costa fala da sua atuação no projeto Educação Permanente

Solane Maria

Enfermeira, sanitarista e especialista em 
Educação. Solane Maria Costa já tinha 
uma vasta experiência na área de ges-

tão de serviços quando foi convidada para 
coordenar o projeto de Educação Permanen-
te do Conselho Regional de Enfermagem do 
Rio Grande do Norte – Coren-RN. Por 16 anos 
atuou como secretária municipal de saúde 
e foi presidente do Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde. No campo da educa-
ção, Solane Maria atuou como professora da 
disciplina de Saúde Pública do curso de gra-
duação em Enfermagem da Facex; ocupou 

o cargo de supervisora do curso Profae; foi 
tutora de cursos à distância e ministrou aulas 
para concursos públicos. Com a conclusão 
do Projeto de Educação Permanente, em 
setembro de 2014, a enfermeira sente-se 
satisfeita com o resultado da missão que 
recebeu nas mãos, reconhecendo que, ape-
sar de árdua, a tarefa foi cumprida com lou-
vor. Nas oito regiões de saúde do estado 
onde foram realizados os cursos de Processo 
de Esterilização de Materiais e Registro e 
Informações, 430 profissionais foram aten-
didos pelo projeto. 
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 CONHECIMENTOS E HABILIDADES DE ACADÊMICOS SOBRE PROCEDI-
MENTOS EM SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM

Orientador: Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres
Orientanda: Gabriela de Sousa Martins Melo

O estudo tem como objetivo 
geral analisar os conhecimen-
tos e as habilidades dos 
acadêmicos de enfermagem da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) 

matriculados em diferentes períodos sobre os pro-
cedimentos de higienização simples das mãos-HSM, 
mensuração da pressão arterial-PA, punção venosa 
periférica com cateter agulhado-PVP e sondagem 
vesical de demora masculina-SVD. Foi desenvolvido 
em duas etapas: validação de conteúdo de quatro 
questionários e quatro listas de verificação; e identi-
ficação dos conhecimentos e habilidades dos pro-
cedimentos em questão. A população foi composta 
por dois públicos alvos, sendo o primeiro 27 juízes 
docentes de Universidades do Estado e, o segundo, 
186 acadêmicos de enfermagem da UFRN, matricu-
lados do 5° ao 9° período do curso.  A verificação dos 

conhecimentos ocorreu por meio da aplicação dos 
questionários, com 12 questões objetivas cada 
(máximo de acertos) e observação da execução dos 
procedimentos com preenchimento das listas de 
verificação, em laboratório de simulação. Dos 186 
pesquisados, 89,8% eram do sexo feminino, com 
idade entre 18 a 26 anos (88,2%), solteiro/divorciado 
(86,6%), renda de 1 a 5 salários mínimos (74,2%). 
Quanto à experiência laboral, 18,3% tiveram 
experiência em saúde anterior a graduação; 15,6% 
tinham formação como técnico de enfermagem; e 
10,2% trabalharam na área da saúde. Atualmente, 
14,0% trabalham. A média de acertos do conheci-
mento nos quatro procedimentos variou de 6,2 a 
8,8, sendo maior em HSM (8,6), seguida por SVD 
(7,8), PVP (7,4) e PA (6,7); o 6º período apresentou as 
piores médias em três dos quatro procedimentos 
(HSM, PA e SVD). Quanto às habilidades, o procedi-
mento de PVP apresentou melhor média de acerto 

geral (21,2 ± 2,6), e a SVD masculina a média mais 
baixa, com maior variação (média 27,2 e DP 4,4), 
sendo a diferença entre períodos significante 
(p=0,041). Verificou-se que existem diferenças sig-
nificativas entre os conhecimentos e habilidades dos 
quatro procedimentos nos diferentes períodos da 
graduação em enfermagem (p<0,001, para cada 
procedimento). Os acadêmicos detêm melhor habi-
lidade, de forma geral, ao comparar habilidade com 
o conhecimento nos procedimentos em estudo, 
existindo diferenças significativas entre os conheci-
mentos e habilidades dos procedimentos de HSM, 
mensuração da PA, PVP e SVD nos diferentes perío-
dos da graduação em enfermagem. A pesquisa acar-
retará repercussão para as profissões da saúde dada 
a natureza do cuidado, colaborando especialmente 
na formação dos enfermeiros, melhoria do ensino e 
expansão das reflexões acerca do ensino em 
Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem.

Conforme pesquisas recentes a saúde é uma das 
maiores preocupações dos brasileiros. Prontos Socorros 
superlotados, macas nos corredores, falta de recursos 
humanos, especialmente, médicos, filas para cirurgias e 
exames, são problemas que assustam a população. 
Neste contexto, alguns especialistas afirmam que a 
base da melhoria da assistência à saúde pública está na 
ampliação e melhoria da Atenção Básica de Saúde 
(ASB). Isso, uma vez que, as pessoas bem assistidas nas 
unidades básicas, com cuidados preventivos e básicos, 
não têm seus quadros clínicos agravados, consequent-
emente, diminuindo as filas dos que necessitam de 
cuidados de alta complexidade.

Segundo o Ministério da Saúde a ABS é o primeiro 
nível de atenção e se caracteriza por um conjunto de 
ações, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 
promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 
danos e a manutenção de uma  vida saudável com o 
objetivo de desenvolver uma atenção integral que 
impacte positivamente na situação de saúde das cole-
tividades. As Unidades Básicas de Saúde(UBS), nelas 
incluídas a Estratégia Saúde da Família (que compõe a 
Política Nacional de Atenção Básica), instaladas perto 
de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e 
vivem desempenham um papel central na garantia à 
população de acesso a uma assistência de qualidade.

Dentro deste cenário, a enfermagem, profissão 
historicamente marcada pelo compromisso com a 
saúde pública, tem um papel fundamental ocupando 
espaços estratégicos nas UBS/Estratégia de Saúde da 
Família. Para conhecer um pouco da realidade do 

trabalho desenvolvido na saúde básica, a reportagem 
do Coren-RN visitou a UBS/ESF de Nordelândia, local-
izada na zona norte de Natal, afastada da parte central 
da cidade atendendo os loteamentos de Nordelândia, 
Boa Esperança e Bom Jesus e também atendendo a 
comunidade de Jardim Progresso nos atendimentos 
preconizados como de porta aberta. São cerca de 800 
atendimentos mês com 2 equipes completas de ESF, 
responsáveis por cerca de 3 mil famílias. Lá, encon-
tram-se duas realidades distintas: a precariedade da 
sua infraestrutura e a dedicação, abnegação e união 
da equipe profissional. 

Quem recebeu a nossa reportagem foi a Enfermeira 
Vera Lúcia da Silva Ferreira, servidora pública da SMS 
Natal com larga experiência, inclusive, na gestão, que 
relatou sobre a atuação do Enfermeiro no ESF com 
brilho no olhar e sorriso nos lábios. “Para trabalharmos 
como agente de transformação na vida dessas pes-
soas, cuidando da sua saúde, direcionando para a 
mudança de hábitos é essencial termos amor ao trab-
alho. Sem isso não há empatia necessária com a 
população que necessita aderir ao novo modelo de 
cuidado, onde a prevenção e os hábitos saudáveis 
tem papel central.”, acredita Vera. 

Sua dedicação é visível até nos detalhes de arte-
sanatos, feitos por ela mesma, que dão um ar colorido 
e alegre a unidade. A casa é alugada. Necessita de 
reformas e uma melhor adequação para o atendi-
mento. Em dias de consultas e distribuição de fichas o 
quintal lota de pessoas que aguardam com ansie-
dade, muitas vezes no sol quente, pelo atendimento. 
Falta uma melhor ventilação e estrutura.  

Além de Vera Lúcia, a unidade conta com mais uma 
a Enfermeira Maria da Conceição de Figueredo,  dois 
médicos, um do programa Mais Médicos e outro do 
Provab, dois cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares 
de enfermagem, agentes comunitários de saúde e 
demais profissionais administrativos. Para Vera uma 
das melhorias necessárias para um melhor desem-
penho é a ampliação da equipe multidisciplinar com 
fisioterapeuta, psicólogos, nutricionista, dentre outros. 

Porém apesar das dificuldades, elas apresentam  
com orgulho o seu espaço de trabalho onde atendem 
a gestante, o recém nascido, a criança, o adolescente, 
o adulto, o idoso, enfim todos os ciclos da vida com 
um carinho perceptível na narrativa das histórias dos 
muitos cuidados ali prestados. Mostram um novo 
espaço que estão pensando em colocar em fazer uma 
nova sala para atendimento as consultas de enferma-
gem. Como um modelo que se repete em vários ESF 
na unidade se forma uma família, unida e integrada. 
Devido à distância, o horário do almoço é realizado no 
próprio ambiente de trabalho de forma coletiva num 
anexo da unidade. 

A atuação na prevenção as doenças é outro traço 
perceptível das atividades desenvolvidas. Diversos car-
tazes de campanhas estão espalhados pela unidade, 
Aids, DST, Tuberculose, Diabetes, Câncer de Mama, 
dentre outros. Vera Lúcia diz que algumas vezes a 
enfermagem realiza mutirão de prevenção e atendi-
mento aos sábados. A política é cuidar do ser humano 
na sua integralidade, de forma holística e de estimular 
a população ao autocuidado. Esse acolhimento é facil-
mente percebido no ambiente, ao andar pelos corre-
dores e observar como os usuários são conhecidos 
pelo nome e são conhecidos seus demais familiares. 

Em Nordelândia, a atuação da Enfermagem busca 
influenciar a população para uma reorientação do 
Modelo de Atenção à Saúde e do conceito de saúde, 
sendo as suas práticas assistenciais, educativas e ger-
enciais. São práticas articuladas de promoção, preven-
ção de doenças e agravos, recuperação e reabilitação 
da saúde de grupos populacionais e intervenções 

sobre a família. 
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Atuação da Enfermagem na Atenção Básica de Saúde produz impactos positivos na qualidade de 
vida e saúde da população

Salas de atendimento

Enfermeira Vera Lúcia Ferreira


