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Qualificar processos de formação profissional
na enfermagem: é necessário e urgente.

D

iante da crise da saúde, produzida por
múltiplos fatores, inclusive em razão da
baixa qualidade da formação profissional
e, no caso da enfermagem que acontece com
a proliferação de cursos e vagas sem uma
adequada regulação, torna-se indispensável a
implementação de iniciativas que contribuam
para a reversão deste quadro que coloca em
risco a segurança da população atendida nos
serviços de saúde.
Frente a esta realidade, as organizações
da enfermagem (COREN-RN e ABEn-RN)
decidiram propor uma colaboração técnica à
SEEC-RN, órgão responsável pela autorização e
avaliação de cursos de educação profissional
de nível técnico de enfermagem no Estado,
como uma agenda estruturante objetivando
a melhoria da qualidade da assistência de
enfermagem e a conquista de cuidados de
enfermagem seguros para a população.
O Secretário de Educação à época,
Prof. Otávio Augusto de Araújo Tavares,
abraçou a proposta e constituiu a Comissão
de elaboração do Termo de Parceria (2009),
visando implantar um sistema de avaliação de
Cursos Técnicos de Enfermagem (TE) no RN
com participação da sociedade civil. O Termo
de Cooperação Técnica foi celebrado entre
os parceiros, em maio de 2010, por ocasião
da 70ª Semana Brasileira de Enfermagem,

com o objetivo de promover “Supervisão e
Avaliação Sistemática dos Cursos Técnicos
de Enfermagem no Rio Grande do Norte
(RN), com ênfase nos aspectos relativos à
autorização, credenciamento e renovação
de reconhecimento, tendo em vista a oferta
do ensino de enfermagem com qualidade,
neste nível da educação profissional”.
No RN existem 22 Cursos de TE
que ofertam uma média de 1.100 vagas
por ano, tendo em andamento iniciativas
de abertura de novos cursos. A Comissão
Interinstitucional constituída com base no
Termo, iniciou o trabalho de visitas (vistoria
e inspeções) in loco, tendo realizado entre
2010 e 2011, visitas a todas as escolas
do Estado, resultando em mudanças
significativas na estrutura da maioria das
escolas, no fechamento de apenas uma e
não autorização de abertura de outra.
Apesar disto, algumas visitas
provocadas por denúncias, não tiveram os
encaminhamentos adequados por parte da
SEEC, cujos pareceres da Comissão ( parecer
nº 01 e nº 02/2011) foram desconsiderados.
Com o inicio de um novo mandato
do Governo Estadual a partir de janeiro
2011, as organizações parceiras da SEEC-RN
solicitaram uma audiência com a Secretária
de Educação, nomeada, para apresentação

da experiência em curso, com base no Termo
de Parceria, visando discutir o interesse em
sua continuidade e fortalecimento, mas sem
êxito.
Enquanto isso, a agenda da Parceria
continuou com os técnicos da inspeção
escolar até agosto de 2011 com duas visitas
de avaliação e a partir de setembro de 2011,
o trabalho é interrompido; a audiência
com a secretária foi confirmada, mas quem
recebeu as organizações da enfermagem foi
a chefe do gabinete que ficou de remarcá-la
com a Secretária de Educação, o que não
foi concretizado. O COREN-RN ainda tentou
a audiência com a Secretária de Educação,
acionando um parlamentar da Comissão de
Saúde da Assembléia Legislativa-RN, porém
até a edição desta matéria não obteve o
resultado almejado.
Apesar destas dificuldades, o CORENRN, convencido da importância social desta
iniciativa, não considera, ainda, que a parceria
foi interrompida, definitivamente, porque
está determinado a continuar buscando a
sua viabilidade, além de outras estratégias
que levem à melhoria da qualidade da
formação dos profissionais de Enfermagem,
porque tem clareza do seu papel de defensor
de uma prática profissional que garanta o
cuidado seguro e cidadão para a sociedade.
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Agenda COREN-RN

Jan | 2012
Participação em reunião com
Conselhos Profissionais da área da saúde sobre
situação do Walfredo Gurgel. Realização de visita
fiscalizatória conjunta no hospital Walfredo Gurgel.
Promoção de reunião na Comperve sobre andamento
do Concurso Público do Coren-RN; Realização de
Palestra no Hospital Cel. Pedro Germano; realização
da 456ª Reunião plenária ordinária do COREN-RN.
Reunião do grupo de estudo de Conselheiros sobre a
legislação e assuntos pertinentes ao Sistema Cofen/
Conselhos Regionais de Enfermagem; Audiência
no CREMERN sobre agenda conjunta das duas
instituições; Representação em Colação de grau da
turma concluinte em Enfermagem da FARN.

Entrega de homenagem a Dr. Manoel Carlos Néri

Fev | 2012
Participação na 183º Reunião
Ordinária do Conselho Estadual de Saúde;
Participação na apresentação de relatório do MP
sobre rede hospitalar da Sesap/RN no CES/RN; reunião
com os conselhos profissionais de saúde do RN, com
o objetivo de rearticulação do Fórum Estadual dos
Conselhos Profissionais de Saúde - FESARN. Reunião do
grupo de estudo de Conselheiros abordando a lei do
exercício profissional de enfermagem; 457ª Reunião
plenária ordinária do COREN-RN; Representação
em solenidade de colação de grau da turma
concluinte em Enfermagem da UnP. Reunião com
os profissionais de enfermagem da rede da atenção
básica do Natal; Participação no Planejamento do
CES-RN pra o Biênio 2012-2013. Promoção de mutirão
de palestras para novos profissionais de Enfermagem
em Mossoró; Participação em reunião de Promotorias
de Justiça com direção do Walfredo Gurgel e COHUR;
reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais de
Saúde- FESARN.

Reunião do grupo de estudos de Conselheiros do Coren-RN

Mar | 2012
Reunião do Fórum dos Conselhos
Profissionais de Saúde- Fesarn; Participação em
Seminário Administrativo- Cofen/Corens; Participação
na 184º Reunião Ordinária do Conselho Estadual
de Saúde; Eleição para o Plenário do CofenGestão 2012-2015; Reunião do grupo de estudo
de Conselheiros abordando o código de ética
dos profissionais de enfermagem; Representação
em evento comemorativo do dia internacional da
mulher promovido pela comissão pró reativação
do Sindern; Realização da 458ª Reunião plenária
ordinária do COREN-RN; Participação na 94º Reunião
Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde;
Representação em solenidade de comemoração dos
28 anos do Cefope/RN; Realização de Solenidade
de homenagem ao Presidente do Cofen Dr. Manoel
Néri; Reunião do “Fórum Norteriograndense 30 horas
já”; Reunião com o Deputado Henrique Eduardo
Alves solicitando seu apoio a aprovação do PL da
jornada de 30 horas na condição de líder do PMDB
que constitui a maior bancada da Câmara Federal;
Articulação junto a Câmara Municipal de Natal para
elaboração de moção de apoio ao PL 2295/2000.

Reunião com o Deputado Henrique Eduardo Alves solicitando seu
apoio a aprovação do PL das 30 horas

Abr | 2012
459ª Reunião plenária ordinária do
COREN-RN; Promoção de Seminário sobre Processo
Ético, no auditório da UFRN; Representação em Ato
Público em Brasília/DF pela aprovação do PL das
30 horas; Participação na 185º Reunião Ordinária
do Conselho Estadual de Saúde; Participação em
Audiência Pública: Terceirização da Gestão do
Hospital da Mulher na programação do Dia Mundial
da Saúde do CES-RN; Participação na 1ª Jornada
Norte-riograndense de Doação e Transplante de
Órgãos promovida pela SESAP/RN; Articulação para
pronunciamento do Deputado Fernando Mineiro na
Assembleia Legislativa pelas 30 horas semanais da
enfermagem; Visita às Unidades de Saúde do Estado
para distribuição de bottons 30 horas já; Caminhada
pelas 30 horas semanais da sede do Sindsaúde até
a Assembleia Legislativa do RN; Representação
na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros
do Cofen - Gestão 2012-2015, em Brasília DF;
Representação na Assembleia Geral para reativação
do Sindicato de Enfermeiros do RN - Sindern,
auditório do Departamento de Enfermagem da
UFRN; Participação na reunião do Comitê Municipal
de Enfrentamento à Mortalidade Materna, infantil e
neonatal; Participação no I Fórum Estadual de Saúde
Mental, Álcool e outras Drogas; Participação no Fórum
Liberdade, Fraternidade e Saúde Pública. Evento na
OAB-RN sobre situação da saúde pública no RN;
Reunião com a presidente da ABEn Nacional sobre
Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermgem SENPE.

Diretoria Provisória do Sindern eleita em assembleia no Departamento
de Enfermagem da UFRN

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
identificada e não ultrapassar 10 linhas, podendo ser editada para se adequar ao espaço disponível.

O Leitor

É com satisfação que escrevo para o jornal NUME. Canal
de informações que valoriza o processo de comunicação entre
o COREN-RN, os trabalhadores e estudantes da Enfermagem.
Através do jornal, o Conselho de Enfermagem socializa as ações
desenvolvidas, tornando-as transparentes e públicas. As matérias
que jornal NUME aborda demonstram o compromisso ético
e democrático do COREN-RN com a categoria. Como também,
pode-se evidenciar a pactuação da atual gestão com a agenda
política em defesa do SUS de qualidade para todos os cidadãos
brasileiros.

Expediente

Pedro Henrique Silva de Farias
Discente do 7º período do Curso de Enfermagem da UFRN
Membro do Centro Acadêmico Jucimar França-CAJu gestão 2011-2012
Membro do Grupo de Pesquisa “Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e
Enfermagem
Bolsista de Iniciação Científica

Gestão 2012-2014
DIRETORIA
Alzirene Nunes de Carvalho | Presidente
Francisco de Assis Pinheiro | Vice-presidente
Jacinta Maria Morais Formiga | Secretária
Maria das Graças Arruda | Tesoureira
COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS
João de Deus Torres | Membros do Q II
José Josimar Henrique da Silva | Membro do QII
Vanildo Fernandes de Moura | Membros do Q II
EFETIVO QUADRO I
Suerda Santos Menezes
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A comunicação na atualidade é potencializadora da cidadania,
pois é através da mídia que os cidadãos podem expressar seus
posicionamentos, bem como concepções, desejos e lutas
políticas. Diante disso, o Conselho Regional de Enferfagem do Rio
Grande do Norte (COREN-RN), está de parabéns pela edição do
Jornal Nume, uma vez que o mesmo contribui para socialização
do conhecimento entre os trabalhadores da enfermagem, além
de ser instrumento para fortalecimento do SUS. Ademais, penso
que a formação em saúde e na enfermagem ganhou mais um
aliado para ser utilizado na sala de aula, pois este jornal pode ser utilizado como
recurso teórico-metodológico nos cursos de enfermagem.
Ildone Forte de Morais Forte
Enfermeiro, com graduação pela UERN e Mestre pela UFRN.
Professor de Ética e Bioética no Curso de Graduação em Enfermagem da UERN,
Campus Caicó-RN.
Atual Coordenador do Curso de Graduação em Enfermagem da UERN, Campus
Caicó-RN.

SUPLENTES DO QUADRO I
Mildred Negreiros Bezerra de Melo
Edilma de Oliveira Costa
Maria Jardete Ferreira
Francisca Gerlane Sarmento de Oliveira
Maria do Socorro de Oliveira Lima
EFETIVO QUADRO II e III
Luzirene Barbosa de Oliveira
SUPLENTES DO QUADRO II e III
Henrique Eduardo Pessoa da silva
Euclimar Ferreira da Silva Magnos
Lucielma da Silva Ferreira
Sérgio Willian Dias Galvão

NUME – Publicação Oficial do Conselho Regional
de Enfermagem do Rio Grande do Norte.
Nº05 Edição de Janeiro a abril de 2012 NUME –
Publicação Oficial do Coren-RN
Av. Romualdo Galvão, 1008 – Tirol – Natal/RN.
CEP: 59024-100 | Fonefax (84) 3222-8254
Projeto Gráfico | Marise Castro
Assessora de Edição e Textos | Francisca Valda da Silva
Jornalista Responsável | Elys Rocha DRT890/RN

FESARN: retoma atividade
conjunta dos Conselhos das
Profissões de Saúde no RN

C

A eleição de Presidente, Vice Presidente e membros
da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde do Rio
Grande do Norte (CES-RN) para o Biênio 2012-2013 aconteceu,
no dia 16 de fevereiro, no auditório do Conselho Regional de
Odontologia (CRO). A representante indicada pelo Coren-RN
prof.ª Francisca Valda foi eleita, por unimidade, vice-presidente
do CES-RN.

O pleito eleitoral contou com a presença de
conselheiros (titulares e suplentes) e de dirigentes de entidades
e organizações membro do CES-RN que prestigiaram a eleição.
O Vice Presidente do COREN-RN, Francisco de Assis, foi uma
das autoridades presentes.

Realidade atual da Rede Hospitalar do SUS no RN: revela
irregularidades a serem solucionadas pela Gestão da SESAP/RN

Apresentação do relatório do MP sobre realidade da rede
hospitalar do RN

O debate foi pautado com base em estudo do
Ministério Público ao CES-RN que resultou em um relatório
sobre a situação das 23 unidades da Rede de Hospitais
Regionais e de Referência da SESAP/RN elaborado pela 47ª
Promotoria de Justiça de Natal foi pauta da 183ª reunião
ordinária do CES-RN realizada em 01/02/2012. O estudo do MP
apresentado pela Dra. Iara revelou um conjunto de situações/
problemas que precisam ser esclarecidos e algumas questões
que se constituem em verdadeira denúncia de irregularidade
administrativa:

1.Disparidade entre recurso (s) financeiro (s) recebido (s)
e desempenho assistencial, principalmente no conjunto

de hospitais de pequeno porte. Esses números levaram a
Promotoria a solicitar do Tribunal de Contas do Estado (TCERN) uma auditória contábil financeira e de gestão, que já se
encontra instalada por deliberação do plenário do Tribunal.
2.Discrepância entre valor aplicado em folha de pessoal e valor
aplicado em custeio e investimento.
3.Os números chamam a atenção para o desabastecimento
no conjunto dos hospitais da Rede que repercute na baixa
capacidade de utilização de leitos.
4.Hospitais de pequeno porte com foco na produção
de procedimentos ambulatoriais, quando foram criados,
regionalmente, para suprir a necessidade local de assistência
hospitalar de média complexidade. Em relação a estes, a
promotora destacou o Hospital de Caraúbas com um grande
vácuo assistencial e um custo elevado junto ao Estado, e
enfatizou “São instituições que precisam de uma análise da
necessidade do seu funcionamento”.
5.Leito(s) de obstetrícia sem utilização revela(m), segundo a
promotora, que “os objetivos do hospital não estão sendo
atendidos, o serviço existe apenas no papel e conclui que
esses absurdos merecem soluções imediatas”.
A participação do Procurador Geral do Tribunal de
Contas do Estado (TCE) Dr. Tiago Guterres o relatório da 47ª
Promotoria de Natal apresenta evidências de problemas
na gestão de recursos e correspondente oferta de serviços
no tocante a “eficiência e economicidade” da gestão. Este
fato justificou a auditoria contábil-financeira aprovada pelo
Tribunal com possibilidade de apresentação do resultado em
aproximadamente 2 meses. Neste documento o Procurador
afirma que serão realizadas Recomendações à Gestão da
SESAP/RN, no caso de constatação de falhas.

O que mudou depois de um ano na situação da Atenção
Básica em Saúde em Natal
A propósito do Relatório sobre a Situação da Atenção
Básica em Saúde do Município de Natal entregue em mãos ao
Ministro Alexandre Padilha e encaminhado pelo COREN-RN
ao Ministério da Saúde (MS), em março de 2011, o Coren-RN
recebeu do MS expediente com solicitação de atualização
caso tenha havido alguma mudança no quadro apresentado,
anteriormente, pois pretende enviar as informações atualizadas
para Secretaria Nacional de Atenção Básica.
O Conselho para responder ao MS promoveu
reunião em fevereiro de 2012, no auditório do Hemonorte
com profissionais de enfermagem que atuam nesta área. Na
mesa do evento Alzirene Nunes de Carvalho (presidente do
COREN-RN), Maria Coeli (presidente da ABEn-RN) e Francisca
Valda (Assessora de Planejamento do COREN-RN). No
entanto, só contou com o comparecimento de profissionais
de enfermagem de apenas quatro unidades para subsidiar
o levantamento da situação atual que de acordo com os
presentes se apresenta assim:

Houve uma referência a melhoria física, de
abastecimento e do acondicionamento das vacinas em
algumas unidades.
Diante das informações coletadas a Unidade de
Fiscalização do COREN, comprometeu-se a realizar visitas de
análise de situações relatadas, in loco, nas unidades da rede.

Compromisso com a saúde
Na reunião, foi divulgada experiência que se
encontra em fase de implantação na Unidade de Saúde de
Igapó (US) pelas Enfermeiras Frankleide Silva e Tházia Costa
que discorreram sobre o projeto que trata do acompanhamento
do descarte do lixo contendo material biológico contaminado
e/ou objeto perfuro cortante nas residências dos usuários.
Inicialmente a equipe de profissionais de saúde da unidade
vem orientando e solicitando que o material descartado seja
encaminhado a US para que desta forma seja feito o descarte
final adequado.

Coren-RN intensifica mobilização pela
aprovação do PL das 30 horas
Nesses primeiros meses do ano de 2012 o CorenRN organizou uma ampla mobilização pela aprovação
do PL 2295/2000 que prevê jornada de trabalho em 30
horas semanais para todos os profissionais da Enfermagem
brasileira. Uma dessas ações de destaque foi a articulação
de uma reunião entre representantes da Enfermagem e o
Deputado Federal Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB,
que foi realizada no dia 30 de março, em sua residência em
Natal. Esse deputado marcou nova audiência dessa vez em
seu gabinete em Brasília contando com a participação do
líder do governo na Câmara, médico Arlindo Chinaglia (PT-SP)
para discussão do assunto, da qual participou a presidente do
Coren-RN Alzirene Nunes de Carvalho. Também estiveram
presentes nessa reunião em Brasília representantes do Cofen e
da ABEn Nacional.
Os representantes do Coren-RN procuraram também
contactar outras lideranças políticas do Estado como o Senador
Paulo Davim(PV) que fez pronunciamento no Congresso
Nacional em defesa do PL e o deputado Estadual Fernando
Mineiro(PT) que defendeu o pleito em plenária da Assembleia

Legislativa do RN. Dentro desse apoio político a Câmara de
Vereadores de Natal fez uma menção de apoio, aprovada por
unanimidade, à jornada de 30 horas da Enfermagem.
Além disso foi elaborado um botton com o
slogan “30 horas já” e realizada campanha nas Unidades
de Saúde convocando a categoria a trabalhar com o botton.
Representantes do Coren-RN estiveram em diversos serviços
de saúde do RN convocando a categoria para a mobilização
permanente. Também o município de Mossoró recebeu
delegação do Coren no dia 10/04 organizando a distribuição
dos adesivos.
Outra ação que o Conselho enviou representante
foi a mobilização Nacional organizada pelas entidades Cofen,
CNTS, FNE, ABEn Nacional, Executiva Nacional dos Estudantes
de Enfermagem, Anaten e CNTSS, que aconteceu na Capital
Federal, na Esplanada dos Ministérios, no último dia 11 de abril.
Desta forma, o Coren tem assumido o compromisso
de manter permanentemente sua ações em favor da aprovação
das 30 horas até a conquista definitiva dessa regulamentação.

Eleições dos auxiliares e técnicos
de Enfermagem do plenário Potiguar

Representantes do FESARN

O Coren-RN alerta que este ano serão realizadas eleições para compor os Quadros II e III(auxiliares e técnicos de
enfermagem) do plenário Potiguar. O pleito eleitoral está marcado para ser realizado no próximo dia 28 de outubro sendo o voto
obrigatório para todos os auxiliares e técnicos em enfermagem inscritos no Coren. Na próxima edição estaremos divulgando mais
informações sobre as eleições e solicitamos a todos que acessem o site www.coren.rn.gov.br para manterem se atualizados a
respeito desse processo.
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Em Pauta

om o objetivo de reunir conhecimentos
e ação em defesa da melhoria das
condições de saúde no Rio Grande do
Norte, representantes de oito Conselhos de
Profissões da Saúde, presentes em reunião
realizada na sede do COREN-RN, no dia 07 de
fevereiro, decidiram retomar as atividades do
Fórum Estadual dos Conselhos Profissionais da
Saúde do Rio Grande do Norte (FESARN).
A reunião foi iniciada por Alzirene
Nunes, com a contextualização das bases
histórica, conceitual e política do FESARN, ao
ser criado em janeiro de 2009 por Conselhos
de 13 profissões da saúde, com comunicação
na imprensa sobre o Fórum e seus princípios
norteadores, finalidades e agenda política.
A partir do ano de 2010 o Fórum deixou
de se reunir, tendo agora a oportunidade de
retomar suas atividades, diante da necessidade
de ação coletiva que subsidie soluções para o
agravamento da crise vivenciada pelo Hospital
Monsenhor Walfredo Gurgel e demais serviços
da rede pública do SUS. A reunião que formulou
esta proposta aconteceu, no COREN, no dia
11 de janeiro pela manhã com a participação
do CREMERN, CREFITO, CRO e COREN, tendo
sido agendada nova reunião para discutir a
retomada do Fórum e a organização de uma
agenda regular de reuniões, convidando um
grupo maior de instituições.
Após o debate foi acordado entre
os oito conselhos presentes a retomada
do Fórum composto pelos Conselhos
Regionais de Profissões da Saúde, a escolha
de sua coordenação que coube nesta fase
de sua ativação ao COREN-RN e que, no
desenvolvimento de agendas deverá ser
fortalecido com a participação de outras
entidades e controle social, tais como
Ministério Público, Comissão de Saúde da
OAB, dentre outras.
Foi priorizado como primeiro ponto a
ser trabalho pelo Fórum a situação da baixa
capacidade de resposta da Atenção Básica em
Saúde e na seqüência já foram realizadas duas
reuniões na sede do COREN.
Nota: O FESARN teve sua reativação
debatida e aprovada pelos seguintes
representantes de conselhos presentes
à reunião - Jaldir da Silva, conselheiro do
Conselho Regional de Odontologia (CRO/
RN), Dimitri Taurino, conselheiro do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(CREFITO1), Francisco Lima, presidente do
Conselho Regional de Medicina Veterinária
(CRMV/RN), Francisco Braga, conselheiro do
Conselho Regional de Medicina (CREMERN),
Maria de Lourdes Saari, delegada do Conselho
Regional de Biologia 5ª Região (CRBio), Nilza
Mendes, vice presidente do Conselho Regional
de Psicologia(CRP/RN), Elizabeth Jatobá
Bezerra Tinoco, presidente da seccional do
RN do Conselho Regional de Educação Física
(CREF 10-PB/RN), Alzirene Nunes (presidente
do COREN-RN), Suerda Menezes, Graça Arruda
e Jacinta Formiga, Conselheiras do COREN-RN
e Francisca Valda (Assessora de Planejamento
do COREN-RN).

CES-RN tem nova diretoria: Representante do Coren-RN no
CES-RN assume vice-presidência

Àgora

Fiscalização intensifica as ações
coibindo o auxílio cirurgia e
exigindo cumprimento
da Decisão nº14/11
A unidade de fiscalização do CorenRN vem intensificando suas visitas às unidades de Saúde do Estado. Durante essas
visitas um dos aspectos observados é o
cumprimento da Decisão nº14/2011 do Coren-RN que dispõe sobre a obrigatoriedade
do profissional de enfermagem portar sua
carteira de identidade profissional nos locais de trabalho. Essa decisão diz em seu
art.1º que a carteira profissional de identidade expedida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais é de porte obrigatório pelos
profissionais de enfermagem, quando no
exercício de suas atividades, na jurisdição
do Rio Grande do Norte. Já o art.2º diz que
na ausência da carteira profissional, em
caso de não recebimento, o profissional
deverá portal protocolo comprobatório do
requerimento de inscrição. A Decisão, na
íntegra, pode ser acessada por meio do site
www.coren.rn.gov.br
A coordenadora de fiscalização do
Coren-RN, Enfª Valkíria Martins, ressalta a
importância dessa Decisão, uma vez que o
profissional, de acordo com o art. 2ºda Lei
do Exercício Profissional, deve ser inscrito
no Conselho Regional de Enfermagem de
sua jurisdição e através da apresentação
do seu documento, que comprova a competência legal para o exercício de suas atividades profissionais.

Dos novos tempos à força da mudança:
Gestão encerra mandato com resgate
da credibilidade e como referência em
administração pública
No último dia 25 de abril, a gestão do Cofen
“A força da Mudança” encerrou o seu mandato
iniciado no dia 02 de abril de 2009. Essa gestão
foi presidida pelo Enf.º Dr. Manoel Carlos Néri
da Silva, que ocupou o cargo de presidente do
Cofen desde a gestão anterior, iniciada em 23
de outubro de 2007.
Para Néri, o Cofen passou, nesse
período, por profundas transformações,
buscando
a
normalidade
política
e
institucional, o resgate da credibilidade,
o reconhecimento social e tornando-se
referência em administração pública, com um
perfil republicano.
Entre as principais realizações de sua
gestão cita: a instituição de eleições livres e
democráticas no sistema Cofen/Conselhos

Regionais acabando com as designações
de amigos para presidir os Regionais; a
transferência da sede do Cofen do Rio de
Janeiro para Brasília;a reforma administrativa
com criação de cargos e funções como o da
Procuradoria Geral e da Controladoria Geral
encarregadas de garantir a legalidade dos
procedimentos e o cumprimento dos demais
princípios institucionais, a reaproximação
e implementação de uma agenda conjunta
com as demais entidades nacionais da
enfermagem, a instituição do Programa de
Capacitação dos Funcionários do Sistema
e a implantação do Programa de Apoio e
Fortalecimento Institucional aos Conselhos
Regionais de Enfermagem.

Posse dos novos Conselheiros do Cofen é
prestigiada por autoridades do RN

Auxílio de Cirurgia
Preocupados com a permanência de
profissionais atuando como auxiliares de
cirurgia, função exclusiva do médico auxiliar, o Coren-RN encaminhou ao Ministério
Público o resultado das fiscalizações em
estabelecimentos que exercem a prática do
auxílio de cirurgias, em descumprimento ao
disposto na Resolução Cofen 280/203.
O Coren-RN tem fiscalizado, constantemente, os hospitais em todo o RN com
intuito de esclarecer os profissionais de
enfermagem quanto as suas competências
estabelecidas em Lei. Além disso é alertado
sobre o veto do exercício com relação as
atividades proibidas. A Resolução do Cofen
diz: “Não se aplica ao previsto no caput
deste artigo as situações de urgência, na
qual, efetivamente haja iminente risco de
vida, não podendo tal exceção aplicar-se as
situações previstas e rotineiras”.
Para a coordenadora da unidade de
fiscalização é necessário planejamento dos
gestores para correto cumprimento da norma legal, devendo o profissional se abster
de praticar tais atos.
Como parte do processo de fiscalização, os conselheiros tem participado de
diversas reuniões objetivando a execução
dessa norma. Foram promovidos encontros
com o Conselho Regional de Medicina, Hospital Maria Alice Fernandes, Hospital de Currais Novos, Hospital Monsenhor Walfredo
Gurgel, Unidades de Saúde de Mossoró,
dentre outras.
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O Ministro da Previdência Social,
Garibaldi Alves(RN) e o Senador Paulo
Davin(PV-RN) estiveram presentes à
solenidade de posse da nova diretoria
e plenário do Conselho Federal de
Enfermagem para a Gestão 2012/2015
realizada no último dia 25 de abril, em
Brasília/DF. “Consolidar as conquistas e
avançar” é o lema do novo pleno que tem
como presidente a enfermeira paranaense,
Marcia Krempel. Representando o Rio
Grande do Norte faz parte da nova gestão
a enfermeira Ana Tânia Sampaio, que foi
empossada como conselheira federal.
Durante a cerimônia, Marcia Krempel
fez menção ao papel fundamental de

Manoel Carlos Neri da Silva no resgate da
credibilidade do Cofen e na reconstrução
do Sistema Cofen/Conselhos Regionais,
afirmando que a nova gestão sempre terá
em sua figura um exemplo de liderança,
honra e companheirismo. Ainda em seu
pronunciamento, a presidente afirmou:
“Tenham certeza que o novo Plenário
trabalhará intensamente na valorização
da enfermagem brasileira. Vamos mostrar
que a enfermagem é feita mais de acertos
do que de erros. Que a Enfermagem está
em todas as políticas de saúde. Que sem
a enfermagem não há SUS. Que sem a
enfermagem não há cuidado com a vida. E
por isso, somos importantíssimos”.

Processo de estruturação das redes de atenção à saúde no RN
aprovação da região inicial de implementação
da Rede de Atenção às Urgências na Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) do RN Estado e no
MS e instituição de Grupo Condutor Estadual da
Rede de Atenção às Urgências, formado pela
Secretaria Estadual de Saúde (SES), Conselho
de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS)
e apoio institucional do Ministério da Saúde.
Fase do Desenho Regional da Rede: Elaboração
da proposta de Plano de Ação Regional;
aprovação do Plano de Ação Regional na CIR
e na CIB. Fase da Contratualização dos Pontos
de Atenção: Contratualização dos pontos de
atenção da Rede de Urgência e Emergência;
Instituição do Grupo Condutor Municipal em
cada Município que compõe a CIR, com apoio
institucional da SES.Fase da Qualificação dos
Componentes e Fase da Certificação.
A Rede de Atenção às Urgências contará
com 6 componentes para sua conformação,
sendo: hospitais portas de entrada, Unidades
de Pronto-Atendimento, Salas de Estabilização,
Unidade móvel - SAMU 192, Leitos retaguardas
e atenção domiciliar, a serem distribuídos nas
8 regiões de saúde.

REDE DE ATENÇÃO MATERNA E
INFANTIL (REDE CEGONHA)
A Rede Cegonha é uma estratégia
do Ministério da Saúde, fundamentada nos
princípios da humanização e assistência, onde
mulheres, recém-nascidos e crianças tem
direito a: Ampliação do acesso, acolhimento
e melhoria da qualidade do pré-natal;
Transporte tanto para o pré-natal quanto para
o parto; Vinculação da gestante à unidade
de referência para assistência ao parto “Gestante não peregrina!” e “Vaga sempre
para gestantes e bebês!”; Realização de
parto e nascimento seguros, através de boas
práticas de atenção; Acompanhante no parto,
de livre escolha da gestante; Atenção à saúde
da criança de 0 a 24 meses com qualidade
e resolutividade; Acesso ao planejamento
reprodutivo.
No segundo semestre de 2011 foram
realizados diagnóstico e homologação da

proposta na CIB, formulação do desenho da
Rede Cegonha Regional, contratualização da
Rede Cegonha Municipal, qualificação dos
componentes e certificação da Rede.
Nesse sentido, foram realizadas
análises para a elaboração da Matriz
Diagnóstica constituída de indicadores de
mortalidade e morbidade, indicadores de
atenção, situação da capacidade hospitalar
instalada e indicadores de gestão. A referida
matriz contemplou a divisão regional do
Estado, segundo o desenho do plano Diretor
de Regionalização – PDR do RN, evidenciando
a capacidade instalada em cada Região de
Saúde.
Várias discussões ocorreram versando sobre
as bases operacionais da Rede Cegonha/RN,
decidindo-se por iniciar-se o processo na 7ª
Região de Saúde, apontada como prioritária.
A priorização da referida Região, bem como,
o Grupo Condutor da Rede Cegonha foram
aprovados na CIB/RN, conforme o disposto na
Deliberação CIB/RN nº 722/2011.
Prosseguindo com o processo de
estruturação da Rede de Atenção em questão,
foi elaborado o Plano de Ação Regional
da Região Metropolitana, sendo o mesmo
aprovado na Comissão Intergestora RegionalCIR e na Comissão Intergestores Bipartite-CIB,
o qual será enviado ao Ministério da Saúde,
por meio de instrumento on line (SISPART).
Os
municípios
foram,
então,
devidamente
informados
sobre
os
procedimentos de adesão aos componentes I
(pré-natal) e III (puerpério e atenção à criança)
da Rede Cegonha. Terinha Rêgo ressaltou que
houve a realização da Oficina de trabalho
para Apoio à Rede Cegonha no estado,
dirigida aos municípios da 7ª Região de Saúde
(Região Metropolitana), com a presença de
técnicos do Ministério da Saúde, quando foi
formulada de forma pactuada uma agenda
de compromissos, visando à continuidade do
processo de estruturação da Rede de Atenção
em tela, conforme as especificações a seguir
apresentadas.

Rotativa

Um passo importante, apontado por
diversos especialistas, para a melhoria da
assistência na rede de saúde pública no estado
é a estruturação e fortalecimento das Redes
de Atenção(RAS). As RAS tem como objetivo
promover a integração sistêmica, de ações e
serviços de saúde com provisão de atenção
contínua, integral, de qualidade, responsável
e humanizada, bem como incrementar o
desempenho do Sistema, em termos de
acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária;
e eficiência econômica. A implantação das
Redes de atenção é normatizada através da
Poraria Nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010.
No Rio Grande do Norte segundo a
técnica da SESAP, Teresinha Rêgo, o processo
de estruturação de cada Rede de Atenção será
monitorado pelo Grupo Condutor Estadual
específico, constituído por representantes da
Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/
RN), do Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde (COSEMS RN) e do Ministério da
Saúde (MS), de forma articulada e pactuada,
configurando um espaço formal de discussão
e implementação das correções necessárias a
permanente adequação da integralidade da
atenção. Com base nessas premissas foram
realizadas diversos eventos para divulgação
dos pressuspostos, visando proceder a
organização das Redes de Atenção de forma
gradual a serem implantados em todas as
Regiões de Saúde do RN, iniciando-se pela 7ª
Região de Saúde (Região Metropolitana).
No Estado estão sendo conformadas
cinco redes, sendo: Rede de Atenção
Materna e Infantil (Cegonha); de Atenção
às Urgências; Atenção Oncológica; Saúde
Mental e de Cuidados da Pessoa com
Deficiência. As duas primeiras estão em fase
de finalização para implantação na região
prioritária (Metropolitana) e as demais em fase
de discussões preliminares e formação dos
grupos condutores.
Com relação a rede de atenção às urgências
(RAU) vem sendo desenvolvido segundo as
cinco etapas estabelecidas. Fase de adesão e
diagnóstico: apresentação da Rede de Atenção
às Urgências; realização de diagnóstico e

Série Cadernos de enfermagem
as novas legislações na área de Enfermagem
atualizando o profissional. Apresenta os desafios na
proteção à saúde e destaca a importância de cuidar
de si para cuidar bem dos outros.
Disponível em:
http://www.corensc.gov.br/?c=gal_caderno

Ex Libris

E-book - Série Cadernos de Enfermagem
Volume I - aborda Saúde do Trabalhador e Atualização
da Legislação. Instiga a reflexão acerca da importância
da autoproteção e de pensar, criticamente, sobre o
trabalho e sobre os riscos ainda não tão debatidos
como é o caso da exposição dos trabalhadores de
Enfermagem a radiação ionizante. Disponibiliza

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a assistência às urgências psiquiátricas.
Dissertação de Mestrado.
Autor: Diego Bonfada

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2010.
sob o olhar dos profissionais de saúde do SAMU
de Natal-RN. A análise das informações coletadas
revelou estigma e preconceito sobre a doença
mental, bem como, apontou alguns entraves que
prejudicam a assistência ao sujeito em sofrimento
mental no SAMU-Natal. As concepções sobre
o sujeito em crise psíquica dos profissionais
de saúde entrevistados foram marcadas, por
conceitos de imprevisibilidade, agressividade e
risco, elementos estigmatizantes e historicamente
associados à ideologia da periculosidade social e
necessidade de segregação do doente mental. A
assistência prestada no SAMU-Natal às demandas
psiquiátricas revela alguns aspectos desta visão:
solicitação indiscriminada da polícia militar durante
as intervenções em crise psíquica, negligência
com as ocorrências que envolvem pacientes de
saúde mental e a prática assistencial repetitiva e
direcionada à contenção física, medicação e ao
transporte para hospital psiquiátrico. Associado

a isso, os profissionais demonstraram descrença
na Reforma Psiquiátrica brasileira, em sua maioria
não deram credibilidade ao atual modelo de
atenção à saúde mental pautado no tratamento
psicossocial remetendo suas falas à necessidade
de internamento dos pacientes psiquiátricos. O
estudo revelou que o modelo hospitalocêntrico e
excludente concebido pela psiquiatria clássica ainda
permanece vivo no ideário desses profissionais
como referência para a assistência às urgências
psiquiátricas e apresenta uma
série de elementos que indicam
os desafios que o setor saúde
e a sociedade ainda precisam
enfrentar
para
concretizar
os princípios e diretrizes da
Reforma Psiquiátrica brasileira.
Palavras-chave: Saúde mental.
Emergências. Intervenção na
crise. Psiquiatria.

Qual é a sua tese

Estudo de caso, sobre as concepções e
práticas dos profissionais de saúde do SAMU de
Natal-RN no atendimento às urgências psiquiátricas,
realizado a partir de coleta de dados feita entre
março-abril de 2010, por meio de entrevistas
semi-estruturadas com 24 profissionais de saúde
lotados no SAMU-Natal e da utilização da técnica da
observação direta na sala de regulação médica da
instituição. O número de profissionais participantes
nas entrevistas e o tempo de realização das
observações foram determinados pelo método da
saturação de pesquisas qualitativas. As entrevistas
e observações foram submetidas à técnica da
análise de conteúdo temática, o que possibilitou
relacionar categorias e estruturas sociais do
problema de pesquisa. Sendo construídas três
categorias de análise: concepções e conceitos de
urgência psiquiátrica dos profissionais de saúde do
SAMU–Natal; assistência às urgências psiquiátricas
no SAMU-Natal e Reforma Psiquiátrica brasileira

INTERDIÇÃO ÉTICA: UM ATO DE NATUREZA EXTREMA
Ibsis Verbis

Autor: Francisco de Assis, Professor da UFRN e
vice-presidente do COREN/RN

Recentemente, o tema interdição ética ganhou espaço nas discussões no Sistema COFEN/Conselhos Regionais. O COREN/RN é pioneiro na utilização
dessa estratégia como forma de garantir um atendimento seguro a sociedade.
No artigo, a seguir, o vice-presidente do COREN-RN, Francisco de Assis,
apresenta uma conceituação de Interdição Ética, suas bases legais e pontua a
experiência do Conselho Regional de Enfermagem do RN.

A

Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973 é o instrumento
normativo que dispõe sobre a criação e competências
dos Conselhos de Enfermagem, os quais são
considerados entidades públicas e classificadas como
autarquias federais. Os temas de competência privativa do
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), e dos Conselhos
Regionais de Enfermagem (Coren’s), são disciplinados por atos
normativos emanados do Plenário do primeiro e denominados
de Resolução, cujo objetivo primordial é, a regulação dos
diversos aspectos do sistema constituído por ambos.
A fiscalização do exercício profissional da enfermagem,
vigente no sistema Cofen/Conselhos Regionais, obedece
ao que está preconizado na Resolução Cofen 374/2011. A
atual conjuntura política e administrativa vivida pelo Cofen,
associada à observância da citada Resolução no âmbito do
Cofen/Conselhos Regionais, oportunizaram ao atual “sistema
de fiscalização” a implementação de uma prática moderna, que
permitiu a ampliação e inovação de suas ações, visivelmente
retratadas na opção de mudança da perspectiva de uma visão
punitiva para uma visão educativa. Neste contexto, tornase imperativo o destaque da possibilidade de realização de
“interdição ética” dos profissionais de enfermagem, prevista
na Resolução em apreço em seu artigo 8º:
Art. 8º - O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem,
mediante poder de policia administrativa da autarquia, poderá
impedir o exercício de enfermagem que esteja colocando
em risco a segurança ou a saúde dos usuários, através de
“interdição ética”.
A Interdição Ética dos profissionais de enfermagem é uma
suspensão da atividade profissional, amparada originariamente
na legislação específica da enfermagem, aprovada pelo Plenário

do
Coren,
devendo
ser expressa na forma
de Decisão. No Brasil
contemporâneo, o papel
cartorial do Conselho
Regional de Enfermagem
encontra-se situado em
um plano secundário.
Nesta
conjuntura,
a
interdição
ética
se
apresenta
como
um
instituto legal que, bem
aplicado, reflete o foco da
Prof.
Pro
f. Fra
Franci
Francisco
ncisco
sco de As
Assis
sis
atuação do Conselho na
defesa dos direitos e deveres para o pleno exercício profissional
e cidadão.
É importante salientar que, por lei, a interdição de unidades
de saúde (fechamento da unidade) é um ato da competência
da Vigilância Sanitária. Enquanto que, a interdição ética dos
profissionais de enfermagem (suspensão das atividades
profissionais) é um “ato de natureza extrema” da competência
do Conselho Regional de Enfermagem. Portanto, sua aplicação
deve obedecer a rígidos critérios de avaliação, dentre os quais
destacamos os aspectos relacionados com o cuidado seguro e
qualificado, consonante ao que está preconizado na Resolução
Cofen 311/2007:
Art.61- Suspender suas atividades, individual ou coletivamente,
quando a instituição pública ou privada para a qual trabalha
não oferecer condições dignas para o exercício profissional
ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas
as situações de urgência e emergência, devendo comunicar
imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional
de Enfermagem.
A prática de interdição ética no âmbito do Conselho Regional
de Enfermagem do Rio Grande do Norte tem cumprido,
rigorosamente, o ordenamento previsto nas bases éticas e
legais da enfermagem, e coloca este Regional, até o momento,
entre aqueles que no Brasil mais aplicaram este instituto.

BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2011
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Promotora sintetiza atuação na saúde e destaca
parceria com COREN

Jornal Nume - O Ministério Público (MP)
vem se consolidando, principalmente, a
partir da CF de 1988, como uma referência
na defesa da garantia dos direitos dos
cidadãos, especialmente, no tocante ao
direito à saúde. Qual o papel do Ministério
Público na sociedade atual e os principais
desafios para o cumprimento satisfatório de
sua missão social?
Dra. Iara - Como a própria pergunta
já enfatiza, nosso prinicipal papel
atualmente é a promoção dos direitos
fundamentais;todavia, não somos o único
ente que tem essa missão institucional, mas
também a Defensoria Pública e o Poder
Judiciário, assim como os demais Poderes
da República.
Acredito que alcançamos destaque
nesse espaço amplo e complexo de atuação,
por abraçarmos precocemente, ou seja,
logo após a nova realidade constitucional
surgida no final da década de 80, a
bandeira da defesa e promoção dos direitos
fundamentais em sua dimensão coletiva,
intervindo diretamente nas políticas
públicas editadas pelo Poder Executivo para
a instrumentalização dos mais variados
direitos, como saúde, educação, moradia,
meio ambiente, pessoa portadora de
deficiência, idoso.
Sem dúvida nenhuma, o principal
desafio para a instituição manter e mesmo
ampliar sua atuação em defesa dos direitos
fundamentais, é vencer os ataques dos
quais é alvo, constantemente, no Congresso
Nacional, através de iniciativas legislativas
que objetivam retirar atribuições do
Ministério Público, com vistas a enfraquecêlo, como por exemplo, a recente PEC 37,
que pretende proibir o Ministério Público
de presidir diretamente investigações de
crimes.
Jornal Nume - A senhora tem obtido um
grande respeito da sociedade de Natal e
do RN pela sua dedicação ao interesse
público, conhecimento da legislação do
SUS e firmeza na atuação profissional.
Poderia destacar nesta trajetória, resultados
conquistados, a partir do trabalho do MP?
Dra. Iara - As três Promotorias de Saúde
de Natal atuam de forma harmônica e com

espírito de equipe em defesa da saúde
pública na capital, além de apoiarem os
Promotores da Cidadania em todo o Estado,
no que tange à temática sanitária, para que,
também, o interior do RN seja beneficiado
com ações das Promotorias na área da
saúde pública.
Aqui em Natal, podemos citar
como ações exitosas, em decorrência do
trabalho do Ministério Público, pelas três
Promotorias de Saúde de Natal: Reforma
da cozinha do Hospital Walfredo Gurgel;
Reforma e reativação da enfermaria
pediátrica do Hospital Gizelda Trigueiro;
abertura em novo espaço do Pronto
Socorro Infantil Municipal Sandra Celeste;
contratualização da SMS/Natal com o
NUPLAM/UFRN para acondicionamento
de parcela dos medicamentos da rede
municipal; reforma e reativação do CEO
Morton Mariz; aquisição de dois tomógrafos
para a rede SESAP, instalados no Walfredo
Gurgel e Deoclécio Marques; Definição
do perfil terciário do PS do Hospital Maria
Alice Fernandes; Ação judicial para obrigar
a realização de concurso público para
a SESAP; Representação ao TCE/RN para
deflagração de duas auditorias amplas na
área da saúde pública: a) análise do custobenefício do contrato com a empresa
MARCA para a gestão das AMES e UPA e,
b) análise do custo-benefício-resolutividade
dos vinte e três hospitais que compõem a
rede SESAP; ambas as auditorias estão em
curso.
Jornal Nume - Existem entraves que
impossibilitam os avanços na consolidação
do SUS como um sistema de saúde
acessível a todos. Poderia fazer uma síntese
dos graves problemas de falta de serviços/
assistência à saúde do Norte Rio Grandense
e, mais, o que poderia ser feito, na visão
do MP-RN, para ampliar a oferta de serviços
de baixa, média e alta complexidade no
Estado.

que impera para com a gestante e o bebê;
como também estamos atendendo a meta
inscrita como um dos objetivos do milênio,
que é a redução da mortalidade materno
infantil; para tanto, acompanhamos, passoa-passo, a implantação da REDE CEGONHA
no RN. Exorto ao COREN que junte-se a
nós nessa luta; uma outra prioridade é o
acompanhamento de perto da auditoria
operacional que está sendo feita pela
equipe de fiscalização do TCE/RN; também
aqui é absolutamente necessário que,
pelo menos os profissionais de saúde,
fiquem atentos aos resultados da auditoria,
posicionando-se em defesa do interesse
coletivo sanitário.
Jornal Nume - O MP tem identificado
parceiros para fortalecer a efetividade
de suas ações e tem alcançado respostas
positivas na luta pela melhoria da
assistência a saúde. Seria possível,
compartilhar com o leitor do NUME os
resultados concretos destas experiências
de parceiras, especificamente, em relação
às ações conjuntas com o COREN-RN.
Dra. Iara - O COREN/RN tem sido um bom
parceiro da Promotoria de Saúde e tem,
cada vez mais, se posicionado em defesa da
saúde pública no Estado; recordo da atuação
quanto a coibir o auxílio do enfermeiro em
ato cirúrgico, em substituição ao médico
– acho que essa fiscalização tem que
continuar; o trabalho do COREN despertou
a Promotoria para essa grave violação aos
códigos de ética de ambas as carreiras
sanitárias, justamente por colocar em risco
a vida do paciente; as fiscalizações de
rotina nos hospitais públicos feitas pelo
COREN; recentemente recebemos relatório
da interdição no Hospital Ruy Pereira e,
por fim, também recordo que, em parceira
com o COREN, foi possível a realização
de curso de treinamento aos enfermeiros
em manobras com os pacientes de longa
internação, com o intuito de evitar escaras.

Dra. Iara - Em nossa visão, os principais
entraves são o déficit no financiamento e
má gestão pública, tanto em Natal como
no âmbito da SESAP; podemos constatar e
documentar a má gestão estadual sanitária
ao fazermos, no último trimestre do ano
passado, o levantamento de informações
acerca dos vinte e três hospitais regionais.
Está à disposição de toda a comunidade
sanitária; inclusive apresentamos no início
do ano no CES/RN.
Jornal Nume - Quais as principais
prioridades elencadas pelo MP, com relação
à defesa do direito a saúde, atualmente?
Dra. Iara - A principal prioridade é a saúde
materno-infantil, haja vista nossas estatísticas
dramáticas nessa área e a desumanidade

Dra. Iara Pinheiro

Ibsis Verbis

A

frente da 47ª Promotoria de
Justiça do Estado, Dra. Iara
Pinheiro
Albuquerque,
tem
alcançado destaque devido ao seu
desempenho profissional em prol da
melhoria da assistência a saúde no Estado
do Rio Grande do Norte. Para conhecer um
pouco mais dessa atuação, esta edição do
Jornal Nume, dedica o espaço “Ibsis verbis”
para a Promotora. Acompanhe, a seguir, a
entrevista.

Mnemosine

Faculdade de Enfermagem – FAEN:
História do 1º Curso de Graduação em Enfermagem do RN

O

curso de Graduação em Enfermagem
da Faculdade de Enfermagem – FAEN
da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN foi criado em 1968, por
força do Decreto Municipal nº 04/68, autorizado
pelo Conselho Universitário com a Resolução nº
028-A/70-U. Em 1970 foi estabelecido o primeiro
currículo pleno do Curso de Enfermagem pelo
Conselho Universitário. Porém, somente começou
a funcionar em 01 de março de 1971, sendo
reconhecido dez anos após a sua criação, pelo
Decreto nº 82.939/78 – CF, de 26 de dezembro de
1978.
Inicialmente, o currículo foi dividido em
duas áreas: O ciclo geral, comum a todos os
cursos da universidade, (de 1971 a 1972) e o ciclo
profissionalizante (a partir de 1973). Ao longo de
sua história a Faculdade de Enfermagem teve 10
diretores: Profª Maria D’arc Cavalcante Silva - de
1973 a 1975, Profª Abigail Moura Rodrigues –
gestão de 1975 a 1981, Profª Salizete Bezerra Rocha
– de 1981 a 1985, Profª Es. Nadja Maria da Escócia
Costa – de 1985 a 1989, Profª Ms. Mariana Neunam
Vidal Costa – de 1989 a 1993, Profº Luiz Escolástico
Bezerra – de setembro a novembro de 1993, Profª
Es.Maria José de Carvalho - 1993 a 1997, Profª Es.
Maria das Graças Alves Lima – de 1997 a 2005, Profª
Es. Maria Fátima Caldas da Mota – de 2005 a 2011, e
Profª Drª Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes
– atual gestora.
A Faculdade de Enfermagem tem como
perfil de egresso, um bacharel e licenciado, com
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva,
qualificado para o exercício e coordenação dos
processos de trabalho da enfermagem, com
base nos princípios da universalidade, equidade,
integralidade e cidadania, no processo coletivo de
trabalho em saúde, em todos os espaços e áreas
de sua inserção.
Historicamente, a FAEN vem contribuindo
com a sociedade, no sentido de promover a
formação da força de trabalho em enfermagem nos
diversos níveis de ensino, ou seja, profissionalizante
(auxiliar/técnico), graduação e pós-graduação.
No que diz respeito à formação do nível auxiliar/
técnico a Faculdade de Enfermagem formou: 12
(doze) turmas de auxiliar de enfermagem em
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – SENAC e 3 (três) turmas de auxiliar
de enfermagem em parceria com as instituições
locais de saúde, as quais necessitavam qualificar
seus trabalhadores na perspectiva de (re)organizar
a assistência de enfermagem.
Em 2008, a partir de uma política de
interiorização, que visava a articulação do curso de
enfermagem com políticas sociais e movimentos
sociais, a FAEN formou um total de 88 (oitenta e
oito) auxiliares de enfermagem pelo PRONERA –
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária.
Ainda em nível de ensino técnico, a realização
do PROFAE – Projeto de Profissionalização dos
Trabalhadores da Área de Enfermagem, foi um
importante trabalho no processo de formação
dos profissionais, qualificando 2.914 auxiliares de
enfermagem e 976 técnicos de enfermagem.
O ensino de pós-graduação tem se
desenvolvido ao longo dos anos. Em 1991,
aconteceu o Curso de Especialização em
Metodologia da Assistência de Enfermagem
(CEMAE), que capacitou docentes para a
construção/implantação de um novo currículo
na FAEN e incrementou a produção científica
docente voltada para a transformação da realidade
de ensino e saúde da região. De 2000 a 2004,
foi realizado 3 (três) cursos de Especialização em
Enfermagem Obstétrica. Em 2005, foi desenvolvido
o Curso de Especialização em Saúde da Família em
parceria com a prefeitura Municipal de Mossoró.
E em março deste ano terá início o Mestrado
interdisciplinar em Saúde e Sociedade na área de
Ciências da Saúde composto pelos cursos da área
de saúde da UERN que tem como objetivo formar
pessoal qualificado nas diversas áreas da saúde
e áreas afins, para as atividades assistenciais, de
ensino e de pesquisa com objeto de estudo
voltado para o campo da saúde.
A Faculdade de Enfermagem com o objetivo
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de promover uma formação ampla e de qualidade
acadêmica, vem estimulando a fixação de valores
que reforcem a cidadania e a consciência social
através de programas especiais ligados ao governo
federal: PET Enfermagem (Programa de Educação
Tutorial em Enfermagem), PET-Saúde (Programa
de Educação pelo Trabalho para a Saúde) e PETSaúde/Mental.
Atualmente a Faculdade de Enfermagem
possui dois Grupos de Pesquisa: “Formação,
Cuidado e Trabalho em Saúde e em Enfermagem”
e o grupo “Marcos Teóricos Metodológicos
Reorientadores da Educação e do Trabalho
em Saúde” bem como projetos de extensão:
Primeiros Socorros nas Escolas; A Saúde em
Foco nas ondas do Rádio; Vivência e Ação em
Atenção Básica; Universidade, Escola e Unidade

Básica: A Intersetorialidade como Caminho
para a promoção da Saúde do Adolescente;
Capacitação dos Civis para Atuação em
Desastres em Acidentes e Produtos Perigosos;
Carta do Direito dos suários do SUS e o Saber
Cuidar.
Sem dúvida, a Faculdade de Enfermagem
ao longo de toda sua história, proporcionou
grandes contribuições à sociedade, seja no
âmbito da articulação ensino/trabalho, seja
na integração junto aos Movimentos Sociais,
tendo em vista, a formação do bacharel e do
licenciado em enfermagem crítico, reflexivo,
capaz de compreender e intervir no processo
de produção dos serviços de saúde, em
atendimento às necessidades sociais.

Concluintes 2011.1

Diretora da FAEN

Pátio interno da Faculdade de Enfermagem - FAEN

Professoras Coordenadoras do Profae

Grupo PET Enfermagem - FAEN

Concluintes Pronera

