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Carta aos Profissionais de Enfermagem
do Rio Grande do Norte

A

crise da Saúde vem atravessando várias
gestões governamentais - de todos os
entes federados – e, contextualizando a
nossa realidade, revela uma face perversa para
os munícipes do Rio Grande do Norte (RN).
Estes, em uma situação de vulnerabilidade
e até abandono pelo poder público, sofrem
consequências e, mesmo reivindicando seus
direitos, não obtêm respostas efetivas. Nesse
sentido, a situação cada vez mais crítica, evolui
progressivamente de uma forma “naturalizada”
expressando uma gravidade, que em sua
essência representa uma verdadeira ameaça à
vida do cidadão norteriograndense.
O Sistema Municipal de Saúde de Natal,
desaprovado pela população, é alardeado na
propaganda oficial como um dos melhores
do Brasil, enquanto que a Governadora do RN
reconhece estado de calamidade pública (Decreto
nº 22.844, de 04/07/2012) e lança um plano de
enfrentamento para os serviços de urgência e
emergência do Rio Grande do Norte (RN).
Para o Conselho Regional de Enfermagem
(Coren-RN) a crise é resultante da interferência
de múltiplos fatores de ordem estrutural e
de conjunturas adversas no campo político e
econômico, configurando um quadro complexo
global e local que demanda a necessidade de
um enfrentamento coletivo, a ser pactuado
entre todos os atores defensores do SUS, desde
o poder executivo e judiciário até o poder
exercido pelas organizações dos trabalhadores
e da sociedade civil.
Considerando que a Enfermagem/Saúde são

áreas de relevância pública, os profissionais
precisam honrar um legado, construído ao
longo do tempo, com a participação de muitas
gerações de enfermeiros, auxiliares e técnicos
de enfermagem envolvendo muito trabalho,
suor, adoecimento, desgaste físico, emocional e
mental vivenciado no ato de cuidar da promoção
da saúde e tratamento de doenças, algumas
vezes com lágrimas quando do enfrentamento
de dificuldades que limitam o cumprimento da
missão do cuidar e , em outras, com sorriso,
quando o resultado foi o êxito alcançado no
tratamento de pacientes .
O Coren-RN no uso de sua responsabilidade de
zelar pelo exercício profissional da enfermagem
que depende do adequado funcionamento dos
serviços de saúde, não tem se omitido diante
de tal gravidade da referida situação; entende,
igualmente, que a Enfermagem pode fazer a
diferença assumindo um papel protagonista
com ação competente no cuidar, e, em parceria
com os usuários, conquistar a ampliação da
capacidade de resposta e de resolubilidade da
rede dos serviços de saúde.
Nessa perspectiva, ressaltamos a menção feita
no relatório do interventor da ASSOCIAÇÃO
MARCA, Dr. Marcondes Diógenes que enfatiza
a cooperação dos profissionais de saúde/
enfermagem no enfrentamento da crise
nas AME’s e UPA de Pajuçara, reafirmando a
prioridade atribuída pelo Coren-RN à bandeira
do interesse público, da vigilância cívica em
defesa da saúde pública e do direito a cuidados
seguros de enfermagem.

É importante ainda, destacar, que a crise impõe
grandes desafios éticos na vida profissional
de enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem em decorrência, principalmente,
das adversidades e tensões de naturezas
variadas quanto às condições indignas laborais
caracterizadas por deficiências na infraestrutura
dos serviços, jornadas desumanas, baixos
salários, sobrecarga de trabalho diante das
equipes reduzidas, entre outras.
Vale salientar, que neste contexto se destacam
muitos profissionais que conseguem agir com
competência técnica, política e ética produzindo
cuidados seguros de enfermagem. Além disso,
estão engajados na luta política diuturna pelo
funcionamento adequado dos serviços de
saúde, obervando os princípios fundamentais
do Código de Ética referentes ao “respeito à vida,
à dignidade e os direitos humanos em todas as
suas dimensões”, o que muito nos orgulha!
Finalizando esta carta, o Coren-RN recomenda a
manutenção e o fortalecimento do compromisso
profissional concebendo a crise da saúde como
oportunidade para reacender a chama da luta
civilizatória pelo direito do cidadão à atenção
integral à saúde.
Natal, 13 de agosto de 2012.
Alzirene Nunes de Carvalho
Presidente do Coren-RN
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Agenda COREN-RN

Mai | 2012
Reunião com o Ministério
Público sobre a situação do Hospital Walfredo
Gurgel; Reunião do Fesarn para encaminhamentos
sobre Walfredo Gurgel; Reunião no Sindsaúde
sobre a greve dos servidores da Saúde no RN;
Palestra sobre Ética na Enfermagem; Semana de
Enfermagem em São José do Mipibu; Reunião com
o Ministério Público, representação dos Conselhos
e do judiciário para criação do Fórum em Defesa
da Saúde do RN, Promoção de palestra na UFRN:
sobre 37 Anos do Coren-RN: conquistas e desafios
para a Enfermagem; Representação em solenidade
de colação de grau dos concluintes do Técnico de
Enfermagem - URFN ; Palestra em Mossoró: sobre
37 Anos do Coren-RN: conquistas e desafios para a
Enfermagem; Participação em Santa Cruz da Mesa
Redonda - 30 horas e Piso para profissionais; Reunião
com profissionais do Hospital Walfredo Gurgel; Visita
conjunta Representantes do Fórum em Defesa à
Saúde à Juiza Patricia Gondim sobre a estruturação
de leitos de UTI na Rede Pública de Saúde do RN;
Palestra Aspectos Éticos e Legais da Enfermagem
no Hospital Dr. Cleodon em Pau dos Ferros/RN;
Apresentação e discussão do Plano de Ação 20122014;

Desabastecimento da Saúde no Fórum Miguel
Seabra; Representação no 1º Congresso Brasileiro de
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem; Reunião sobre
a situação atual da Saúde do Estado no Sindicato dos
Médicos; Reunião Plenária Extraordinária Ampliada
do NESC com o tema Crise da Saúde no RN; Reunião
com profissionais de Saúde e Sindsaúde sobre Plano
de Cargos da SMS Natal; Participação em Ato Público
contra a aprovação do Ato Médico; Reunião do Fórum
de Defesa da Saúde para apresentação de relatório
preliminar do TCE; Visita ao Hospital Giselda Trigueiro
juntamente com Fórum de Defesa da Saúde do RN.

do plano Plano de Enfrentamento dos Serviços
e Urgência e Emergência do RN; 462ª Reunião
Ordinária Plenária do Coren-RN; Representação
na colação de grau dos formandos da Graduação
de Enfermagem UnP; Audiência com o Secretário
Estadual de Saúde e o Fórum em Defesa da Saúde;
Coletiva de imprensa com o Fórum de Defesa da
Saúde; Audiência entre o Fórum de Defesa da Saúde
e a Governadora do Estado; Reunião sobre a Pesquisa
“ Perfil da Enfermagem no Brasil” no IEC-RN; Reunião
sobre a Pesquisa “ Perfil da Enfermagem no Brasil” na
FACENE em Mossoró

Jun | 2012
Reunião do Fórum de Saúde sobre
a Implantação da Rede Cegonha no Auditório da
SESAP/RN; Representação no lançamento do Curso
Técnico em Enfermagem da Escola Técnica UnP;
Reunião do Fórum da Saúde com a nova comissão
gestora do Hospital Walfredo Gurgel; Reunião sobre
a Lei nº12.514 no CREA/RN; Reunião com Secretário
de Saúde do RN Isaú Gerino e o Fórum em Defesa da
Saúde; 461ª Reunião Plenária do Coren-RN; Promoção
de palestra sobre Código de Ética da Enfermagem
em Santa Cruz/RN; Representação em sessão solene
de entrega de título de Cidadã Natalense a Sra.
Maria do Perpétuo Socorro; Reunião dos presidentes
dos Conselhos Regionais com o Cofen em Brasília/
DF; Promoção de palestra no Hospital Severino
Lopes em Natal/RN; Representação na programação
comemorativa dos 56º aniversário do Hospital
Severino Lopes; Apresentação da Pesquisa Perfil
da Enfermagem no Brasil no Hospital do Coração;
Participação no III Ciclo de Atualização Científica da
Grande Natal; Participação no 5º SENAFIS- Belém/
PA; Reunião do Fórum em Defesa da Saúde sobre
auditoria do TCE;

Ago | 2012
4Reunião do Fórum em Defesa
da Saúde no MP; Solenidade de colação de grau da
Turma Concluinte do curso da URFN; Representação
em solenidade de Lançamento do Programa RN Vida e
assinatura de Acordo de Cooperação entre entidades
parceiras e governo do RN; Reunião do Fórum em
defesa da saúde pública; Reunião do Cosems com
apresentação da pesquisa Perfil de Enfermagem do
Brasil; Representação na solenidade de colação de
Grau da turma concluinte de graduação da FATERN;
Reunião com o Conselho Regional de Medicina do
RN; Audiência do Fórum em Defesa da Saúde com
o Juiz da 5ª Vara da Fazenda; 463ª Reunião Ordinária
Plenária do Coren-RN; Seminário Lançamento no
RN da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil;
Participação em Oficina de Qualificação do plano de
Ação da Rede Cegonha; 2ª Reunião de Presidentes
dos Conselhos de Enfermagem com o Cofen; Reunião
com gerência de enfermagem e profissionais do
Hospital Walfredo Gurgel; Reunião de diretoria sobre
a TV Coren.

Promoção de Curso de Sistematização da Assistência de
Enfermagem em Pau dos Ferros/RN

Audiência com o Desembargador João Rebouças
sobre estruturação de Leitos de UTI; Palestra sobre
Dimensionamento de Pessoal da Enfermagem
em Mossoró/RN; 460ª Reunião Plenária Ordinária;
Reunião com a Comissão Eleitoral 2012; Reunião do
Fórum em Defesa da Saúde com exposição da CRH/
SESAP no auditório da OAB; Audiência com o Juiz
da 5ª Vara da Fazenda Pública Dr. Airton Pinheiro ;
Reunião do Fórum em Defesa da Saúde no AGU/
RN sobre saúde pública do RN; Promoção Curso
sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem
- em Pau dos Ferros/RN; Participação na Semana
de Enfermagem da FATENE; Reunião com RTs e
Profissionais de Enfermagem da VI URSAP Região
de Pau dos Ferros/RN; Audiência Conciliatória sobre

Reunião do Fórum em Defesa da Saúde Pública do RN

Jul | 2012
Reunião do Comitê Estadual de
Mortalidade Materna e Fórum Perinatal na SESAP/
RN; Audiência com a Governadora e integrantes do
Fórum em DEfesa da Saúde; Reunião do Fórum em
Defesa da Saúde com apresentação pelo governo

Promoção de palestra pela Coordenadora de Fiscalização do
Coren-RN na Sipat 2012 do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

O Leitor

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.
A nossa enfermagem está um caos mesmo. Mas
antes de termos preocupação com salários dignos, cargahorária correta devemos nos preocupar em fazermos
os procedimentos corretos. De nada vai adiantar se não
tivermos uma excelente formação profissional.
Esse jornal é de suma importância para nós profissionais de
enfermagem. São informações como essa citada acima que
pretendemos ler com frequência. As pessoas não têm mais
tempo para receber informação publicitária nos diversos
meios. A maioria também não quer. É justamente aqui que vocês se encaixam
como uma luva, permitindo que o profissional busque a informação específica
que procura.
Parabens pela inciativa!
Agradeço por esse meio de comunicação tão rico em informações precisas.

Expediente

Rejane Brigeiro Luiz - Técnica em Enfermagem
Hospital Severino Lopes

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
CONSELHEIROS EFETIVO QUADRO I
Suerda Santos Menezes
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JORNAL DO COREN – Tem a sua maior importância na informação.
É um bom hábito, porque a leitura dos periódicos, impressos ou
virtuais, nos mantém em dia com o que vai acontecendo na nossa
área e nos dá informações úteis para o trabalho, os negócios, o
lazer, e quando lido com atenção e seletivamente, o jornal tem
grande influência na formação do conhecimento profissional,
técnico, científico e também literário. Por exemplo, no dia 28 do
mês de outubro 2012, o conselho viverá uma situação especial
em relação ao processo eleitoral para renovação do Plenário do
Conselho Regional de Enfermagem por auxiliares e técnicos de
enfermagem, triênio 2012/2014.
Entretanto, há pessoas que não leem jornal ou o site do COREN RN! Talvez seja a grande
maioria, por incrível que pareça. Aliás, como disse Mário Quintana, os piores analfabetos
são os que aprenderam a ler, mas não o fazem. Creio que a maioria não lê jornais ou
livros por falta de tempo, embora reconhecendo a premente necessidade de sua leitura.
A correria do dia a dia da vida moderna faz com que obrigações se sobreponham às
preferências pessoais.
Luciano Gomes Cavalcanti
Presidente da Diretoria Provisória do SINDERN
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Especialista: administração Hospitalar e serviços de saúde Epidemiologia e Vigilância a Saúde

CONSELHEIROS SUPLENTES DO QUADRO I
Mildred Negreiros Bezerra de Melo
Rosana Lúcia Alves de Vilar
Maria Jardete Ferreira
Francisca Gerlane Sarmento de Oliveira
Maria do Socorro de Oliveira Lima
CONSELHEIROS EFETIVO QUADRO II e III
Luzirene Barbosa de Oliveira
CONSELHEIROS SUPLENTES DO QUADRO II e III
Henrique Eduardo Pessoa da silva
Euclimar Ferreira da Silva Magnos
Lucielma da Silva Ferreira
Sérgio Willian Dias Galvão
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Jornalista Responsável | Elys Rocha DRT890/RN

Delegação do Coren-RN
destaca cuidado com o meio
ambiente para qualidade de
saúde no 15º CBCENF

R

Stand do Coren-RN no 15º Cbcenf

Profissionais do Rio
Grande do Norte recebem
homenagens
A enfermeira do Rio Grande do Norte Justa Maria
Motta foi uma das profissionais agraciadas com o
prêmio Anna Nery promovido pelo Cofen durante
o 15º Congresso Brasileiro dos Conselhos de
Enfermagem - CBCENF, realizado em Fortaleza/CE.
Outra personalidade do Estado homenageada
durante o congresso foi a presidente do Coren-RN,
Enfª. Alzirene Nunes de Carvalho. Alzirene Nunes
recebeu uma placa de mérito pela sua reconhecida
atuação no desenvolvimento de ações que
valorizam a profissão de enfermagem no Estado do
Rio Grande do Norte. A homenagem foi feita pelo
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) através
da sua presidenta Márcia Krempel que realizou a
entrega no stand do Coren-RN.
Para a presidente do Coren-RN essa iniciativa foi
uma grata surpresa reconhecendo o trabalho
desenvolvido em prol da valorização da
enfermagem, de ações em prol da ética, cidadania
e qualidade da assistência à população.

Estando em permanente vigilância e mobilização, o
Coren-RN tem apoiado e contribuído, através de articulações
no Estado, com a luta pela regulamentação da jornada de
trabalho em 30 horas semanais.
Fazendo uma retrospectiva das últimas ações
houveram avanços e retrocessos.
Representantes do Sistema Cofen/
Conselhos Regionais, juntamente com
representantes de demais entidades da
Enfermagem, participaram de reuniões
com o Ministro da Saúde Alexandre Padilha
e seus assessores, para buscar um acordo
com o governo que viabilize a votação no
Congresso do PL das 30 horas.
Continuando o movimento
visando pressionar pela aprovação do
Projeto, cerca de 30 enfermeiros fizeram
greve de fome em frente à sede do
Ministério da Saúde, na Esplanada dos
Ministério, em Brasília.
No último dia 24 de maio, o
Ministério da Saúde apresentou um estudo
de impacto quantitativo e financeiro da aprovação do PL
2295/2000 que prevê a jornada de 30 horas para enfermagem.
Para os representantes do Coren-RN esse impacto é compatível
com o orçamento da saúde e significará mais postos de
trabalho e aquecimento da economia e, ainda, a melhoria da
qualidade da assistência à saúde.
Em junho o deputado federal Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN) que, anteriormente, havia se reunido com
representantes da enfermagem do RN, tenta apresentar um
proposta visando possibilitar a inclusão da matéria na pauta

Passeata no 15º CBCENF
Durante o 15º CBCENF também foi realizada uma mobilização da
categoria, através de passeatas no Centro de Eventos do Ceará,
com a finalidade de mostrar a disposição dos profissionais de
enfermagem em continuarem lutando pela aprovação do PL
das 30 horas.

Pesquisa Perfil da Enfermagem do Brasil
recebe amplo apoio no RN
O apoio e auxílio na divulgação da Pesquisa Perfil
da Enfermagem do Brasil constitui-se numa das
principais prioridades do Coren-RN.
O Regional
abraçou essa causa, uma vez que reconhece ser esse
um instrumento fundamental para o conhecimento da
realidade dos profissionais de enfermagem do Brasil.
Essa ferramenta servirá de subsídio para que sejam
traçadas políticas de melhores condições de trabalho,
de cuidados de enfermagem qualificados e seguros
para o cidadão e de valorização profissional.
No Estado foram promovidas uma série de
divulgações da Pesquisa em Unidades de Saúde, em
eventos científicos e em reuniões de entidades. No
último dia 27 de agosto foi realizado um seminário
de lançamento da pesquisa no RN contando com
participação expressiva de Responsáveis Técnicos (RT)
das unidades de saúde e instituições de ensino.
À frente desse trabalho está a assessora do Coren-RN
Enfª Francisca Valda, que é a coordenadora da região
Nordeste e a Enfª Nadir Soares coordenadora do RN.
Realizando uma ampla divulgação, foram distribuídos
cartazes e panfletos em todos os 167 municípios do
Estado através do Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte (CosemsRN).
A Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil
é um projeto financiado pelo Conselho Federal de
Enfermagem (Cofen) com investimentos previstos de 4
milhões de reais. Estão juntos nesse projeto além do
Cofen, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn
- Nacional) e a Federação Nacional dos Enfermeiros
(FNE). Para a execução da pesquisa foi convidada a
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). A meta é conhecer
a situação atual dos profissionais - enfermeiros, técnicos
e auxiliares de enfermagem – em atividade no País

considerando os aspectos sócio-demográficos, sócioeconômicos e sócio-políticos da realidade brasileira,
da formação profissional, da inserção no mercado de
trabalho do acesso à informação técnico-científica.
O projeto está previsto para acontecer em todos os
estados brasileiros, na capital e no interior, mas, como
o número de profissionais de enfermagem é muito
grande no Brasil, apenas os profissionais sorteados
receberão o questionário em casa para responderem,
caso aceitem participar. A pessoa selecionada não terá
despesas para remeter o questionário à coordenação,
bastando, após preenchimento, entregar o enveloperesposta em qualquer agência dos Correios de sua
localidade. Existe, ainda, a opção de acessar pela
internet, responder e enviar via on-line.
Mais informações podem ser obtidas pela internet
através
do
link
http://www.ensp.fiocruz.br/
perfildaenfermagem.

Mesa de Abertura do Seminário de Lançamento no RN da Pesquisa
Perfil da Enfermagem do Brasil

Crise leva a união de Entidades no Fórum em Defesa da
Saúde Pública do RN
Com o objetivo de construir uma proposta de ações
coletivas para intervir na grave crise que atravessa a saúde
pública do Estado, representantes de entidades ligadas à
saúde e representantes do judiciário se uniram para criar o
Fórum em Defesa da Saúde Pública do RN. Foram mantidas
uma agenda permanente de reuniões e audiências nas sedes
das Entidades integrantes do Fórum, nos serviços de saúde
e, também, visitas aos magistrados nos Fóruns da Capital.
Da sua criação até os dias atuais o Fórum atendeu a diversas
demandas cumprindo um calendário semanal de atividades.
Nesse período o maior foco da atuação do Fórum
foi prover um ordenamento mínimo na resolução dos
graves problemas de hospitais de referência do Estado e,
especialmente, a grave situação que atravessa o maior hospital
público do RN o Walfredo Gurgel. O Fórum da Saúde Pública
reúne MP, Advocacia Geral da União, Ordem dos Advogados
(OAB), Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública,
Conselhos Profissionais da Saúde, Conselhos de Saúde, dentre
outros.
Os problemas

Presidente do Coren-RN, Alzirene Nunes, recebe homenagem
no 15º Cbcenf

extraordinária da Câmara dos Deputados. Henrique Eduardo
afirma que irá sugerir ao Colégio de Líderes prioridade para o
assunto no plenário.
No dia 27 de junho, o PL 2295/2000 entra na pauta de
votações da Câmara dos Deputados, em Sessão Extraordinária.
Com o auditório lotado de auxiliares, técnicos de enfermagem
e enfermeiros que, em coro, pediam “30
horas
h
Já!”, além de representações das
entidades
e
de enfermagem, o governo
r
realiza
uma manobra e consegue o
adiamento
a
da votação do PL.
Diante desse acontecimento as
e
entidades
congregadas no “Fórum 30
horas
h
já” lançaram uma nota sobre a
importância
i
de intensificar a mobilização,
r
realizar
atos públicos em Brasília/DF;
intensificar
i
a divulgação na mídia e redes
sociais,
s
intensificar o contato com líderes
partidários
p
e com os parlamentares em
t
todos
os estados e continuar a pressão
junto ao Governo/Ministério da Saúde
visando sensibilizar para a necessidade da
valorização desses profissionais e a adoção de uma jornada
de trabalho digna

No dia 7 de maio foi entregue documento ao
Governo do Estado, por meio do qual se solicitou interlocução
permanente com as entidades da sociedade civil e MP com
o objetivo de adoção de medidas de curto e médio prazo
para minimizar os problemas na rede hospitalar da Sesap,
especialmente hospitais situados em Natal e no âmbito do
Walfredo Gurgel. Entre as ações que foram reivindicadas pelo
colegiado destacam-se:

- Nomeação de equipe de direção para o HWG, através de
um conselho gestor e de forma eletiva, livre de indicações
políticas;
- Atualização dos repasses orçamentários e financeiros dos
recursos do OGED da Seplan ao Fundo Estadual de Saúde.
- Planejamento do pagamento das dívidas da Sesap com
fornecedores de insumos de medicamentos, gênero
alimentícios e prestadores de serviços.
- Efetiva instalação da Central de Regulação de Leitos
hospitalares do SUS.
- Aquisição e abastecimento de medicamentos, insumos e
equipamentos médicos-hospitalares.
- Implantação do ACCR (Acolhimento com classificação de
risco) nos Prontos Socorros Clóvis Sarinho e do Pedro Bezerra.
- Retirada de todos os pacientes do corredores do Hospital
Walfredo Gurgel.
- Efetiva implantação do controle eletrônico de pontos nas
unidades hospitalares que compõem a SESAP.
Como proposta de solução da crise, no dia 4 de julho,
o governo lança um Plano de Enfrentamento para os serviços
de Urgência e Emergência do Rio Grande do Norte. Apesar
da decretação de Estado de calamidade e do lançamento
do Plano, o Fórum continuou mobilizado mantendo os seus
encontros e analisando os avanços e retrocessos na execução
do projeto.
No início havia um forte apoio das entidades por
acreditarem na proposta de melhoria efetiva da saúde. Com o
morosidade de implantação e a continuidade dos problemas,
os integrantes do Fórum voltaram a reivindicar um maior
empenho e gerência governamental.
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Em Pauta

epresentantes do Coren-RN participaram do 15º
Cbcenf realizado em Fortaleza/CE, no período de
09 a 11 de agosto de 2012. Ampliando o conceito de
saúde, o Coren lembrou que a saúde do indivíduo
está diretamente ligada com as questões ambientais
e a importância da consciência ecológica. Assim,
destacou essa temática no desing e lema do seu
stand: “Em defesa da saúde e da vida”.
Com uma organização altamente elogiada, o
Congresso foi considerado um evento de grande
sucesso propiciando o congraçamento de todos
os Conselhos Regionais e a troca de experiência
entre milhares de profissionais e estudantes
de enfermagem de todos os estados do Brasil.
Essa edição bateu recorde contabilizando 8.919
inscrições.
Além de dezenas de reuniões técnicas, mesas
redondas, mini-cursos, lançamento de livros e
debates, o 15º CBCENF contou com a inscrição
de mais de 3 mil trabalhos científicos, tendo sido
aceitos 2.424, dos quais foram premiados os quatro
melhores, cada um deles recebendo a quantia de
R$ 5.000,00.

Coren-RN mantém mobilização permanente pelas 30 horas

Àgora

Coren-RN já está
disponibilizando adesão ao
II Refis-Enfermagem:
Programa que facilita a
regularização dos débitos
da categoria
Com o objetivo de oferecer aos profissionais da Enfermagem condições mais
vantajosas para regularização dos débitos, o Coren-RN já está disponibizando
aos profissionais em débito com a Autarquia a adesão ao programa II RefisEnfermagem instituído através da Resolução Cofen nº432/2012.
Essa medida visa dar a oportunidade
para que os profissionais regularizem a
sua situação financeira junto ao Coren
evitando a adoção de medidas mais
rigorosas como a instauração de um
processo ético. O Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, em vigor, determina em seu artigo 53 dentro
das responsabilidades e deveres que o
profissional tem por obrigação: Manter
seus dados cadastrais atualizados, e
regularizadas as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem.
O Refis trata-se de um Programa de
Recuperação Fiscal dos Conselhos de
Enfermagem, destinado a promover a
regularização dos créditos, decorrentes
de débitos dos profissionais de enfermagem, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, ajuizados ou a
ajuizar, com exigibilidade suspensa ou
não, decorrentes de anuidades vencidas até 31 de dezembro de 2011; multas
aplicadas aos profissionais e parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de
pagamento.
Através do programa, o pagamento das
anuidades em atraso poderá ser efetuado em até 24 parcelas mensais e sucessivas. Para isso, o ingresso no REFISEnfermagem deverá ser feito de forma
escrita pelo profissional, até o último
dia útil do mês de dezembro. Este fará
jus a regime especial de consolidação
e parcelamento de débitos fiscais com
redução progressiva dos encargos moratórios de acordo com o número de
parcelas na seguinte proporção:
Cota única: desconto de 100%
nos juros e multas;
2 a 3 parcelas: desconto de 90%
nos juros e multas;
4 a 6 parcelas: desconto de 80%
nos juros e multas;
7 a 12 parcelas: desconto de 60%
nos juros e multas;
13 a 18 parcelas: desconto de 40%
nos juros e multas e
19 a 24 parcelas: desconto de 20%
nos juros e multas.
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Coren e cremern avançam em agenda
conjunta
Visando intervir e melhorar a qualidade da
assistência em saúde no RN, bem como zelar
pelo cumprimento da legislação vigente,
representantes do Conselho Regional de
Enfermagem (Coren-RN) e representantes do
Conselho Regional de Medicina vem cumprindo
uma agenda de reuniões periódicas.
Entre os assuntos tratados estão a apresentação
de relatórios de fiscalização efetuados pelo
Coren-RN. Nestes relatórios foram constatadas
a continuidade no Estado de problemas graves:
a realização de auxílio de cirurgia, a realização
de parto por profissionais de nível médio e a
repetição de prescrição médica por profissionais
de enfermagem.
Foram apresentadas situações reais como, por
exemplo, a realidade do Hospital Regional de
Currais Novos. Foram expostas as ações e
estratégias que vem sendo adotadas por essas
duas entidades para coibir tais práticas ilícitas.
Os representantes do Coren-RN estão confiantes

nessa parceria, entendendo que essa ação é
extremamente importante e pode impactar,
positivamente, na saúde da população. Isso,
uma vez que prevê que somente o profissional
legalmente habilitado para o exercício da
medicina exerça suas atividades que lhe são
privativas e enfatiza a importância da consulta
diária do médico para a correta evolução do
paciente.

Reunião das diretorias do Coren
RN
Coren-RN
e Cremern

Projeto arquitetônico da nova sede é
aprovado
O Coren-RN deu mais um passo importante
em direção a concretização da meta de
construir uma nova sede para a Autarquia. Foi
finalizado e aprovado o projeto arquitetura e
engenharia do novo espaço. O objetivo é
atendar melhor as demandas profissionais e
da Autarquia.
Localizado em uma área nobre da
cidade próximo a marcos urbanos como
supermercado, shopping, Campus da UFRN
e da árvore de Natal da zona sul, o projeto
arquitetônico foi pensado dentro de uma
concepção de sustentabilidade ambiental.
Serão um total de três pavimentos.
Um subsolo com salas de treinamento
e auditório. Um amplo térreo com salas
espaçosas para atendimento, recepção,
espera, cadastro e salas administrativas.
O 1º andar será composto de biblioteca,
sala de reuniões, sala da presidência, sala
das assessorias, procuradoria, gerência
financeira, dentre outras.
Um destaque da construção será a
área de jardins na cobertura e na entrada
do prédio. Toda a área prevista construída

do terreno terá um total de 1,247,15metros
quadrados.
O valor estimado da obra é de 5
milhões e 700 mil reais, com um prazo para
construção em até no máximo 12 meses.
Devido ao alto custo do empreendimento,
a próxima etapa agora é a viabilização de
recursos financeiros junto ao Conselho
Federal de Enfermagem para financiamento
da obra.

Fachada da Nova Sede

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem vão às
urnas no Coren-RN
Dando
seguimento
ao
processo
democrático no Conselho Regional de
Enfermagem do RN foi marcado para o dia
28 de outubro de 2012, as eleições para
composição do plenário do Conselho.
Nestas eleições só votarão técnicos e
auxiliares enfermagem.
No início do ano foi dada ampla
divulgação para formação de chapas para
concorrerem ao pleito com divulgação
no site, facebook e envio de e-mail.
Mas apenas uma chapa foi inscrita para
concorrer ao pleito. Dessa chapa fazem
parte os seguintes profissionais: João de
Deus Torres (hospital dos pescadores);
Luzirene Barbosa de Oliveira (Samu
Mossoró); Sergio Willians Dias Galvão

(Hemonorte e Hospital Deoclécio
Marques); Vanildo Fernandes de Moura
(Hemonorte e Hospital Deoclécio
Marques); Henrique Eduardo Pessoa
da Silva (HMWG - Maternidade Divino
Amor); Lucielma da Silva Ferreira ( Hospital
Giselda Trigueiro); Euclimar Ferreira da
Silva ( Hospital Giselda Trigueiro - Hospital
Santa Catarina) e Luiz Flávio Bandeira da
Luz (Técnico de Enfermagem do Trabalho)
Os profissionais que não votarem
terão até 120 dias após ao as eleições para
preencher requerimento no Coren-RN e
anexar comprovação, justificando a sua
ausência ao pleito, conforme previsto no
Código Eleitoral aprovado pela Resolução
do Cofen nº 355.

Presidente do Cremern enfatiza importância de articulação
dos Conselhos

Jornal Nume – O Coren-RN e o Cremern
iniciaram uma parceria inovadora. Essa
iniciativa, coloca em pauta assuntos
fundamentais para a melhoria da
qualidade da assistência a saúde
do Estado. Como você observa a
importância dessa ação conjunta?
Dr. Jeancarlos – De todas as profissões da
área da saúde, a medicina e a enfermagem
são as que possuem mais pontos em
comum.
Consequentemente,
essas
profissões vivenciam também problemas em
comum. Nesse sentido, quando assumi a
presidência do Cremern resolvemos realizar
essa aproximação com o Coren para, juntos,
buscarmos soluções para esses problemas.
Nessa parceria atuamos de forma integrada,
cada uma dando suporte a outra instituição.
Por exemplo, numa suposta irregularidade do
exercício da enfermagem comunicamos ao
coren e da mesma forma também procede
o coren. Se é detectado uma suposta
irregularidade no exercício da medicina o
coren nos comunica.
Desta maneira essa parceria tem sido muito
frutífera porque tivemos a oportunidade
de resolver problemas comuns juntos,
Coren e Cremern. Podemos afirmar que
no Rio Grande do Norte não há nenhuma
dificuldade de relacionamento entre as
entidades da enfermagem e da medicina,
porque os problemas que envolvem as duas
profissões são resolvidos de forma colegiada
entre os dois Conselhos.
Jornal Nume – Um dos problemas
detectados no Estado para serem
discutidos e trabalhados nessa parceria
foi a questão do auxílio de cirurgia por
profissionais de enfermagem. Em sua
análise quais são os determinantes
desse tipo de prática?
Dr. Jeancarlos – O Conselho Federal de
Enfermagem já possui uma resolução que
veda o técnico de enfermagem de auxiliar
cirurgias. Ele pode apenas instrumentar. O
que verificamos é que, em alguns locais, os
profissionais de enfermagem são coagidos
por médicos a auxiliar cirurgia. Consideramos
isso um absurdo.
De forma alguma o Cremern apoia essa

prática. Então, quando detectados esses
casos o nosso procedimento é chamar o
profissional médico que faz esse tipo de
coação e orientamos que isso não pode
ocorrer sob pena deles responderem a
uma sindicância. Realmente não se pode
exigir que um técnico de enfermagem
auxilie cirurgia, excetuando é claro, os
casos de emergências que são muito bem
caracterizados. Tivemos a oportunidade
aqui em Natal de atuarmos juntos, Conselho
Regional de Medicina e Conselho Regional
de Enfermagem, para colocar as coisas nos
devidos lugares. A enfermagem se recusando
a fazer essa prática e os médicos respeitando
o que diz a Resolução do Conselho Federal
de Enfermagem.
Jornal Nume – Apesar dessa experiência
exitosa em Natal, vocês ainda detectam
a ocorrência dessa prática?
Dr. Jeancarlos – Sim, principalmente
no interior, esse tipo de prática é muito
frequente: o médico coagindo o técnico
de enfermagem a auxiliar cirurgia. Mas
quando tomamos conhecimento desses
casos, conforme já citamos, orientamos
conversando com os profissionais, atuando
para que possa valer a legislação vigente.
Jornal Nume – Outro problema
evidenciado nessa parceria é a prática
de repetição da prescrição médica pela
enfermagem. Novamente, qual é a sua
análise sobre essa situação?
Dr. Jeancarlos – Esse é um problema que
detectamos principalmente nos hospitais
privados onde as prescrições são digitalizadas
para o dia seguinte, o médico não passa para
assinar e a enfermagem repete a prescrição.
Isso é uma prática danosa ao paciente e
acarreta responsabilidade civil, tanto para o
médico que precisa necessariamente assinar
suas prescrições, sob pena de omissão do
atendimento ao seu paciente, quanto para
enfermagem que corre risco, também, de
repetir uma medicação que não deveria ser
repetida. Isso, geralmente, é ocasionado
pela instituição que estabelece essa rotina
de que a enfermagem, quando o médico
não passar para assinar a prescrição, deveria
repetir. Essa prática é extremamente perigosa
para o médico que deixa de assinar a
prescrição apesar de ter o paciente como o
seu assistido, e a enfermagem pelo risco de
continuar uma terapêutica que já deveria ter
cessado.
Uma solução para esse problema seria
a assinatura digital eletrônica do médico
através de uma senha. Se o médico assina
eletronicamente a prescrição ele passa a
ser responsável por todas as consequências
daquela prescrição. Seria uma opção. Mas
nada substitui a visita do médico ao paciente.
Portanto, é necessário deixar claro que o
médico precisa ver o paciente. Prescrição
sem exame do paciente, normalmente, é um
ato perigoso. Isso não deve ser feito. Não
pode haver essa dissociação entre prescrição
e visita ao paciente. Preferencialmente,
devem ser feitas as duas coisas.
Jornal Nume – O Coren e o Cremern
integram o Fórum de Defesa da Saúde
do RN participando ativamente das
reuniões desse colegiado. Como o
Cremern contribui com essa iniciativa?
Dr. Jeancarlos – O Conselho Regional de
Medicina pode contribuir para a solução

do caos na saúde sensibilizando sobre as
condições de trabalho e, principalmente,
sobre as condições de atendimento aos
pacientes. O que os profissionais de saúde
médicos e enfermeiros podem fazer é exigir
melhores condições de trabalho, pois isso
significa que o paciente será melhor assistido.
A partir do momento que não temos
condições mínimas de trabalho, então isso
afeta, tanto o atendimento, quanto a saúde
desses profissionais. Temos hoje médicos
e enfermeiros doentes devido às péssimas
condições de trabalho que se encontram
na rede hospitalar, especialmente, na rede
pública. Nos últimos meses os conselhos
tem se mobilizado sensibilizando o governo
para que, de fato, alguma coisa aconteça
para melhorar a nossa estrutura falida do
SUS dentro da rede estadual e municipal de
saúde.
Jornal Nume – O senhor acredita em
uma melhoria do atual quadro?
Dr. Jeancarlos – A solução passa pela
questão orçamentária. É preciso que o
governo realmente aplique os recursos na
saúde. É necessário investir nos recursos
humanos, contratar profissionais. Não
adianta abrir hospitais se não há médicos,
não há enfermeiros. Passa por duas coisas
financiamento e uma revisão dos recursos
humanos na área da saúde. Não adianta
falar que não há dinheiro porque o Estado
do Rio Grande do Norte bate recorde de
arrecadação, seguidamente. Um governo
onde se gasta mais com diárias, com
passagens áreas, mais que com a saúde, não
se pode alegar que está faltando dinheiro.
Está faltando, na verdade, é planejamento
orçamentário.
Jornal Nume – Qual a mensagem do
Cremern para a enfermagem?
Dr. Jeancarlos – O trabalho da Enfermagem
juntamente com a medicina é trabalho
basilar para o atendimento em saúde da
população. Não existe atendimento digno
em saúde sem o médico e sem o profissional
de enfermagem. É preciso valorizarmos
esses profissionais sob a pena da gente ter
a falência do atendimento da saúde pública
como um todo.
O Conselho Regional de Medicina está muito
feliz com essa aproximação com o Coren.
Pretendemos perpetuar essa parceria, uma
vez que ambos os conselhos ganham com
essa iniciativa e a sociedade se beneficia
também.

Ibisis Verbis

Uma conversa franca e direta
surpreendeu a reportagem do Jornal Nume
ao entrevistar o jovem médico cardiologista,
atual presidente do Cremern, Jeancarlos
Cavalcanti. No final da manhã, após cumprir
a agenda interna de trabalho, Dr. Jeancarlos
nos recebeu no seu gabinete e de forma
direta e segura respondeu as nossas
perguntas.
Sua eleição surgiu num contexto de
mudanças administrativas no Conselho de
Medicina. Essas mudanças iniciaram na
gestão presidida por Dr. Luís Eduardo, que
lhe indicou como sucessor. A missão a que
se propôs é aproximar ainda mais o Conselho
dos médicos e de valer a máxima educar
para não punir. “É uma tentativa de resgatar
os valores éticos no exercício da profissão e
servir à sociedade como proteção contra a
prática de uma medicina de baixa qualidade”,
define Dr. Jeancarlos.
As péssimas condições e a mercantilização do
trabalho estão também entre as prioridades
da ação do Conselho. Entre as inovações da
sua gestão destaca-se, ainda, a aproximação
do Cremern e o Coren-RN para tratar de
problemas comuns as duas profissiões. Esse
tema permeou a nossa conversa:

Rotativa

AUXÍLIO DE CIRURGIA POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO RN:
UMA REALIDADE EM TRANSFORMAÇÃO
Uma prática perigosa, o auxílio de cirurgia
por profissionais de enfermagem, até bem
pouco tempo, era uma ocorrência rotineira
no Rio Grande do Norte, inclusive, no seu
maior hospital: o Walfredo Gurgel. Esse
procedimento extremamente prejudicial ao
paciente vem sendo coibido, em todo o RN,
pela Unidade de Fiscalização do Coren com
ações integradas, com o Ministério Público e
Cremern. Trata-se de uma prática proibida ao
profissional de enfermagem pela Resolução
Cofen n.º 280/2003 que determina o veto
ao profissional de enfermagem exercer a
função de Auxiliar de Cirurgia, excetuando as
situações de urgência, conforme estabelece o
art.33 do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem. O descumprimento da legislação
pode levar o profissional a responder processo
ético e, sem prejuízo deste, a processo criminal
por exercício ilegal da profissão de medicina,
na forma do art. 47 da Lei das Contravenções
Penais.
Constitui-se auxílio de cirurgia auxiliar
o médico cirurgião titular na realização de ato
cirúrgico, privativo deste profissional, ou seja,
atuar como um 2º cirurgião, conforme também
regulamenta a Resolução do CFM 1.490/1998.
Em 2011, após denúncias de auxílio
cirurgia em hospitais da Capital, o CorenRN realizou um trabalho de fiscalização que
resultou numa recomendação para todos os
hospitais do Rio Grande do Norte em fazer valer
a legislação vigente do exercício profissional da
enfermagem, proibindo o auxílio cirurgia por
parte destes profissionais.
Um dos hospitais que abraçou a causa
de modificar essa realidade foi o Hospital
Maria Alice Fernandes. Foram efetuadas
reuniões com a Direção do Hospital, equipe de
enfermagem do Centro Cirúrgico e Presidente
da Cooperativa dos Cirurgiões Pediátricos
de Natal, com o objetivo de esclarecimentos
e orientações quanto ao assunto. Foram
levantados vários questionamentos dentre eles
“o que é auxilio cirurgia?”. Alguns profissionais
opinaram dizendo que “o fato de pegar em
uma pinça e ou afastador de maneira estática
não seria caracterizado auxilio de cirurgia”.
Para outros seria um auxilio cirurgia. E,
evidenciaram a importância de um segundo

profissional médico, neste auxilio, levando em
consideração que havendo necessidade deste
segundo profissional substituir e ou realizar
algumas manobras cirúrgicas o profissional
de enfermagem não estaria habilitado e nem
legalmente amparado para tal procedimento.
Para elucidar mais o assunto foi
convidado para o debate e outras reuniões o
Cremern. A partir daí foi realizado um Termo de
Ajuste de Condutas entre as partes envolvidas
e a Direção do hospital, com a aprovação dos
Conselhos Profissionais.
A diretora de Enfermagem do Hospital
Maria Alice Fernandes, Suyame Furtado Ricarte,
considera fundamental essa ação ocorrida
na instituição. Isso uma vez que, segundo
ela, “os profissionais de enfermagem devem,
exclusivamente, desenvolver as atividades a
eles atribuídas pelo Cofen e, das quais foram
devidamente capacitados em sua formação
acadêmica.” Suyane acrescenta ainda que: “não
podemos, nem devemos agir com imprudência,
especialmente quando estamos lidando com
vidas. Assim sendo, estaremos prestando uma
assistência de enfermagem adequada e com
maior qualidade aos pacientes. Salientando
que esta assistência é que nos tornará um
profissional capaz e eficiente”.
Para o enfermeiro do Centro Cirúrgico
do Hospital Walfredo Gurgel, Rodolph Siqueira,
foi, e continua sendo, uma tarefa árdua
conscientizar os profissionais de enfermagem
a se recusarem a exercer a tarefa de auxiliar
cirurgias, principalmente em uma instituição
de urgência como o Hospital Monsenhor
Walfredo Gurgel. Isso porque o caráter de
urgência do hospital e, consequentemente,
dos procedimentos lá realizados, configuram
uma possibilidade legal para o auxílio por
profissionais de enfermagem de acordo com
a Resolução COFEN nº 280/2003.
Rodolph conta que num primeiro
momento, pode-se observar que o auxílio
ocorria principalmente com as especialidades
que funcionavam sob o regime de sobreaviso
e, portanto, com apenas um médico. Assim
surgiu o questionamento: como impedir que
o auxílio ocorra se muitas vezes nem há um
especialista no horário? A resposta se encontra
em dois aspectos simples e fundamentais: a

conscientização e o papel do enfermeiro na
identificação das especificidades e das “reais”
situações de urgência.
“Deveríamos
assim,
conscientizar
o
profissional de enfermagem de que função
de auxiliar de cirurgia somente pode
acontecer em situações extremas e não nas
situações previsíveis e corriqueiras.”, enfatiza
o Enfermeiro. “Foi importante mostrar ao
médico, através da postura da equipe, que
a enfermagem não mais se submeteria a tal
risco e que a falta de outro profissional médico
consistia em um risco adicional ao paciente.”
complementou Rodolph.
Para modificar essa realidade o
enfermeiro conta que houve uma parceria
muito importante da direção de enfermagem
do hospital com o Coren-RN. Em um primeiro
momento, foram realizadas reuniões e, em
seguida, todos os funcionários do setor
tiveram de tomar conhecimento por escrito
das proibições quanto ao auxílio de cirurgia.
Essas ações tomadas pelo conselho foram
imprescindíveis para que o profissional de
enfermagem pudesse ter a ciência de que
exercer a função de auxiliar de cirurgia
consistia em um impedimento real.
“Munidos
desse
pensamento,
e conscientizando-se de que o auxílio
configura um risco tremendo, principalmente
ao paciente, houve uma mudança de
postura significativa da equipe.”, ressaltou o
profissional.

Ex Libris

O Agente Comunitário de Saúde - Práticas Educativas
Este livro, resultado de pesquisas e intervenções
em serviço, contém importantes reflexões sobre
a prática educativa em serviços dos Agentes
Comunitários de Saúde, visando proporcionar aos
estudantes, profissionais e gestores conteúdos
significativos para um repensar crítico sobre os
processos de implementação de políticas públicas
no âmbito do SUS. O livro possui um foco especial
na ação educativa na comunidade e nos serviços de
atenção primária. A partir de experiências concretas,
traz uma análise dos limites e das possibilidades

da educação em saúde hoje, como prática social
de (re) conhecimento de sujeitos e construção de
novos saberes. Traz capítulos sobre: “A saúde da
família no Brasil e seus agentes”; “Educação em
Saúde no mundo contemporâneo: seu drama e
seu cenário”; “Educação em Saúde e o trabalho
dos agentes comunitários de saúde”; “Os discursos
dos agentes comunitários de saúde sobre suas
práticas educativas” e o “Ensino em serviço para
o desenvolvimento de práticas educativas no SUS
pelos agentes comunitários de saúde”.
Organizado por Fábio Luiz Mialhe

A roda da vida: revelações de uma paciente em hemodiálise.

Qual é a sua tese

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Enfermagem, do
Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN).

R

econstruir, a partir da escuta, a trajetória de vida
de uma paciente renal crônica, submetida ao
tratamento hemodialítico, constituiu-se o objetivo
da investigação. Como procedimento metodológico,
foi trabalhado com a história oral de vida, conforme
Meihy, dentro de uma abordagem qualitativa. Como
instrumento de abordagem da paciente, foram feitas
entrevistas com questões abertas, realizadas na
casa da paciente. Foram cinco encontros, nos quais
foram escutados a história da paciente, experiências
e formas de enfrentamento, durante sua trajetória
de adoecimento e tratamento. A análise foi pautada
nas narrativas da colaboradora, ancorada em estudos
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que tratam da história oral, da subjetividade humana,
com destaque para a resiliência, conforme assinala
Cyrunik.
Na reconstrução da história de vida da
colaboradora deste estudo, paciente renal crônica
submetida, há 16 anos, a tratamento hemodialítico,
muitos foram os momentos de reflexão, para melhor
entendermos o processo de cuidar, como essência da
enfermagem. Sua história leva a concluir que, apesar
das adversidades da vida e do sofrimento, existe,
no ser humano, a força de navegar nas torrentes e
conseguir ser feliz. Essa é a lição que legada pela
colaboradora deste estudo.
A tese traz de forma instigante, prendendo
a atenção do leitor, seus capítulos divididos em:
abertura; andaimes metodológicos; na corrente da
vida; a chegada ao mundo; vivências de um tempo
que passou; primeiros sinais contra a corrente; uma

notícia inesperada; em meio ao temporal; viver é
resistir e os registros (quase) finais.
A autora faz um relato apresentando que
diante das circunstâncias traumáticas que a doença
crônica causa à vida, todos, em potencial, têm
capacidade para superar as adversidades e reconstruirse a partir de uma nova realidade. Nesse sentido, o
apoio da enfermagem, através da arte do cuidar,
com sensibilidade, torna-se fundamental e poderá
contribuir para melhor compreender e fortalecer,
em cada um, seus aspectos
positivos e sua capacidade
de resiliência.

Autora: Suênia Silva de
Mesquita Xavier

A DESCARTABILIDADE DAS VIRTUDES HUMANAS E SUA REPERCUSSÃO NA
CONSTRUÇÃO DE UM SUJEITO ÉTICO PARA O CUIDADO EM SAÚDE
entretanto, longe de assumir esse discurso
de vitimização, opto por dizer que temos
saídas, que existem caminhos ja trilhados,
outros para serem construídos que podem
nos levar a cenários de mudanças positivas,
mas todos os percursos exigem de nós
coragem para assumirmos outra postura
diante da vida e, consequentemente, uma
nova atitude diante do cuidado em saúde,
afinal como alerta Morin “Os progressos
da consciência moral individual e do
universalismo ético estão ligados”.
Longe de querermos, nesse momento
construir uma prescrição para a cura dos
problemas de saúde, pensamos que
algumas reflexões precisam ser feitas para
que possamos desencadear processos de
transformações locais que repercutam em
contextos globais do fazer saúde. Essas
mudanças precisam tomar por base um
novo olhar para ética, que não deve mais ser
vista apenas como um conjunto de normas
ou regras morais que determinam posturas
ou modelizam atitutes, precisamos assumir
um olhar ético pautado em reflexões
menos fragmentadas, menos isoladas,
que faça dialogar de modo mais integrado
e respeitoso a cultura científica e a cultura
humanística, os saberes científicos com os
saberes milenares da tradição. Como nos
mostra Morin “Todo olhar sobre a ética
deve perceber que o ato moral é um ato
individual de religação; religação com um
outro, religação com uma comunidade,
religação com uma sociedade e, no limite,
religação com a espécie humana.”
Nesse novo fluxo de idéias e concepções
devemos assumir a necessidade de
construção de uma nova ética do sujeito,
a qual deve fazer pensar sobre a ética para
além dos manuais deontológicos, não os
negando, mas percebendo a ética como
uma condição do sujeito, que se constrói
a partir de elementos intrínsecos e fatores
externos ao ser humano. Ninguém se
tornará um sujeito ético apenas por ler
um texto contendo o “Código de Ética
da Profissão”, com essa leitura podese conhecer as normas e diretrizes para
a execução respeitosa dos valores que
norteiam a prática profissional, entretanto,
para que esse sujeito possa adotar uma
postura ética, é necessário faze-lo pensar
sobre a sua responsabilidade diante de suas
atitudes para com ele e para com o outro
que, muitas vezes está sob os seus cuidades.
O problema ético não reside apenas no
campo do discurso, seu maior desafio é
fazer transformar ideias em atitudes, teorias
em práticas, mesmo quando os resultados
pareçam não atender os desejos individuais.
A ética como mola propulsora das mudanças
nos convida a autocrítica permanente,
pois o exercício reflexivo sobre nossas
atitudes diárias ajuda-nos a romper com as
percepções egocêntricas e nos abre para

o abraço ao outro. Colabora para a criação
de um olhar mais altruísta e respeitoso para
aqueles que buscam o serviço de saúde
não apenas para se curar de problemas
físicos, mas no desejo de cuidado em sua
integralidade.
É urgente nesse movimento de transformação
pelo qual anseiam todos os sujeitos
envolvidos no cuidado em saúde, que a
ética não seja apenas matéria de discursos,
de manuais, é preciso que a mesma seja
transformada em atitude, em posturas mais
acolhedoras das fragilidades humanas, em
movimentos mais firmes embora flexíveis
para o cuidado do outro, bem como para o
cuidado de si, afinal não podemos oferecer
aquilo que não temos, portanto, para que
possamos cuidar integralmente do outro é
preciso que também façamos exercícios de
autocuidado, de reflexões sobre a nossa
condição humana, que assim como os
demais sujeitos está imerso numa condição
de profundas violências éticas contra a vida
em todas as suas dimensões.
Por fim, é preciso alertar para a importância
de que a discussão ética no universo da
saúde, seja na formação ou no interior do
próprio serviço, alimente-se por reflexões
sobre o papel das virtudes no processo
de reconstrução das relações humanas no
espaço da vida. É urgente, imprescindivel
e inadiável a necessidade de colocarmos
em pauta o amor, o respeito, a humildade
entre outas virtudes, como essenciais ao
cuidado humanizado em saúde. É preciso
também destacar que uma nova atitude
ética não pode ser pensada apenas como
um ato isolado de disciplinas curriculares
ou cursos de capacitação/atualização, essas
discussões precisam permear o dia a dia
dos trabalhadores da saúde que devem
romper com a perspectiva de uma atuação
estritamente técnica e burocrática, para se
pensar numa intervenção voltada para a
vida e para a cidadania planetária.

João Bosco Filho
Enfermeiro. Mestre em Enfermagem com área de concentração em Saúde
Pública – CCS/UFRN. Doutor em Educação – PPGED/UFRN. Docente dos cursos
de Enfermagem e Psicologia/UNP. Docente Adjunto IV do Curso de Ciências
da Religião – UERN. Pesquisador do Grupo de Estudos da Complexidade –
GRECOM/UFRN.

Eis a Questão

D

enominada
de
sociedade
pós-moderna,
sociedade
do
conhecimento e da informação,
ou também como a era da tecnologia
avançada, a atualidade vem demonstrando
que os avanços conquistados no âmbito
da Ciência Moderna trouxeram alguns
problemas que evidenciam grandes
paradoxos da convivência humana. No
universo dessa sociedade globalizada, na
qual os valores relacionados à convivência
humana
encontram-se
confusos,
fragilizados, nutridos pela competição, pelo
individualismo, pelo consumismo e pela
solidão, as relações entre os sujeitos ficam
cada vez mais frágeis e vazias, os vínculos
alimentam-se pelos jogos de interesses
que muitas vezes aproximam as pessoas
com o intuito de atender apenas seus
próprios desejos, raramente pensando na
experiência de crescimento na relação com
o outro.
Nesse cenário composto por seres
humanos com sentimentos anestesiados,
a construção de valores e atitudes éticas
pautados nas virtudes humanas, sendo
essas compreendidas por André ComteSponville como uma qualidade moral
particular, ou seja, “uma disposição habitual
e firme para fazer o bem” vão se tornando
raros, provocando verdadeira dificuldade
de convivência entre os seres humanos.
Prudência,
humildade,
simplicidade,
gratidão,
generosidade,
fidelidade,
coragem, justiça entre outras virtudes
tornam-se secundárias quando se pretender
atingir
propósitos
pessoais.
Vive-se
intensamente a lógica do “cada um por si”, o
egocentrismo norteia as relações, as vitórias
individuais tornam-se os únicos objetivos,
nem que para isso seja necessário destruir
o que encontrar pela frente, inclusive outras
pessoas, que longe de se configurarem
como parceiros passam a assumir a condição
de concorrentes, confirmando a perda de
valores éticos essenciais à boa convivência
humana.
Esse modelo de pensar as relações vai
permear o modo de viver das pessoas
nos diversos cenários de convivência
humana, não sendo diferente no contexto
da saúde, que parasitado pelos padrões
da descartabilidade dos afetos e da
competição entre os seres produz nos
espaços de cuidados verdadeiro desrespeito
ao ser humano, que passa a ser reduzido
a sua condição biológica em situações
patologizantes, negando a inteireza que
constitui este ser, que o mesmo é ao
mesmo tempo biológico, cultural, social,
espiritual, psicológico, enfim, é um ser
multidimensional.
Olhando para essa realidade poderíamos
imaginar que não temos saída, que tudo
está perdido, que não há o que ser feito,

Enfermagem do Hospital Luiz Antônio:
63 anos de história

Autora: Enfermeira Maria Telma de Araújo ,
**Gerente de enfermagem do Hospital Dr. Luiz Antônio

Mnemosine

A

história da Enfermagem do Hospital Dr. Luiz Antônio
(HLA) começa em 1949 com as irmãs de caridade,
que cuidavam dos pacientes que porventura realizavam
algum procedimento cirúrgico e/ou ficavam internados
para cuidados paliativos, em que podemos destacar
entre tantas que honraram com seu compromisso, a
irmã Gabriela, pessoa que dedicou mais de 20 anos de
sua vida a esse hospital. Nessa época, as mesmas eram
responsáveis pela administração do hospital. Contavam
com o apoio de atendentes e auxiliares de enfermagem
para as atividades diárias. Destacamos a Atendente D.
Geralda Mendonça, uma das pioneiras, profissional que
era responsável pela pequena cirurgia e orientava os
médicos e estudantes que ali chegavam.
A primeira chefia de enfermagem ocorreu na década de
80, assumindo essa função a enfermeira Albaniza Gomes.
Foi a partir daí que foram selecionados os primeiros
auxiliares/técnicos de enfermagem e enfermeiros,
como Marli Gabriel, irmã Magdala, Marli Gabriel,
Graça Dantas, Karina Farias e Socorro Macedo, sendo a
antepenúltima e última, gerentes de enfermagem e a
penúltima, administradora de Unidades da LIGA nos
dias atuais. Também foi nesse momento que passamos
a ter enfermeiras fixas nos setores, e o plantão noturno
passou a ter supervisão destas, pois antes os pacientes
ficavam sob a responsabilidade apenas dos atendentes
e auxiliares. Veio junto a tudo isso algumas organizações
como atribuição de enfermagem, o I curso de atualização
em enfermagem oncológica datado em 1989 e iniciação
das atividades da Comissão de Controle de Infecção
(CCIH) . Também foi nesse momento que se observou a
necessidade de um Enfermeiro para auditar as contas da
quimioterapia.
No final da década de 90 a coordenação de Enfermagem
passa a ser da enfermeira Marli Gabriel, momento marcado
pela valorização do conhecimento, funcionamento pleno
da CCIH, uso de indicadores para avaliação e obtenção
de resultados e padronização dos procedimentos
operacionais. Foi aí que foram criadas ações de incentivo
à enfermagem, como a avaliação de desempenho que
direcionava o funcionário padrão, redimensionamento
de pessoal, incluindo a ampliação das áreas de atuação
do enfermeiro, como a radioterapia, aperfeiçoamento nas
áreas de atuação já existentes, parceria com o Instituto
Nacional do Câncer (INCA) e incentivo para participação
de especializações, eventos e congressos em oncologia.
Assumiram ainda a gerência de enfermagem, as
enfermeiras, Socorro Macedo e Patrícia Fonseca e
com a gestão de Margarida Almeida, enfermeira que
atuou no período de 2004 a 2007 e assumiu a função
de chefe de Enfermagem e apoio às demais chefias
ali existentes, foi proposto pela superintendência um
programa de qualidade e humanização da LIGA (PHQL),
em que a proposta de trabalho era voltada para uma
gestão participativa, com envolvimento e necessidade
de participação de todos. Nesse momento aconteceram
mudanças como a vinda do enfermeiro especializado
para a assistência e revisão de conceitos nas atribuições
dos auxiliares/técnicos. O curso de atualização de
enfermagem oncológica foi extinto nesse ano devido
necessidade de um profissional de nível superior para
acompanhar a prática de tais profissionais.

Equipe de Enfermeiros do Hospital Dr
Dr. Luiz Antônio

graduação (12), tiveram a oportunidade de serem treinados
e a maioria (11), foi promovido a enfermeiro, observando
assim, uma valorização dos saberes do todos os atores
da enfermagem. Podemos destacar ainda a participação
ativa deles, em que periodicamente realizamos
diversos treinamentos, com o objetivo de os mesmos
prestarem cuidado aos pacientes com conhecimento
e não simplesmente fazendo a técnica pela técnica.
Destacamos que buscamos perfis interessados em fazer a
diferença no cuidado ao paciente com câncer e que hoje,
são 149 profissionais que junto aos Enfermeiros fazem
desse hospital, assim como os demais de outras áreas,
um local de acolhimento, cuidado, humanescência,
respeito e valorização da vida, fazendo assim, sua função
de cidadão também no ambiente de trabalho.
Nesse mesmo contexto de crescimento e valorização da
enfermagem, demos início à introdução da Sistematização
da Assistência de Enfermagem às nossas práticas, onde no
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Notamos que uma das características marcantes dos que
passam pelo HLA é a motivação com base na ciência
do cuidar, bem-estar e qualidade no atendimento ao
paciente com câncer, sendo esses, motivos pelos quais
acreditamos observar tantos progressos. Essa sempre
foi uma profissão muito respeitada nessa instituição. O
Enfermeiro, nessa unidade, é gerador de mudanças ,
trabalha com macroresultados e participa da maioria dos
processos, valorizando o trabalho em equipe e atuando
nos quatro pilares inerentes a profissão.

Faixada do Hospital Dr. Luiz Antônio

Com cerca de 60 % da mão de obra dos profissionais
dessa instituição sendo oriundos da enfermagem,
resultando assim em uma alta demanda de trabalho
para o gerente, no ano de 2008, foi necessário que
a enfermeira Margarida Almeida assumisse a função
de administradora e Grayce Louyse, jovem enfermeira
assumisse essa função de forma exclusiva, que logo após
foi assumida por Telma Araújo no final do ano de 2009.
Do ano de 2008 em diante, muitas mudanças ocorreram
devido aumento no número de pacientes, ocasionando
necessidade de reestruturações físicas e no quadro de
pessoal, principalmente devido nossa preocupação em
cuidar com qualidade e ir além do dimensionamento,
ou seja, chegar mais perto da história do paciente
acometido pelo câncer. Sendo assim, houve um aumento
do número de técnicos de Enfermagem, em que muitos
são estudantes do curso de graduação, redução da carga
horária dos Enfermeiros de 220H para 180H, totalizando
23, em que 01 é mestre, 03 são especialistas, 14 são
especializados e os demais estão se especializando
na área. Houve ainda, contratação de Enfermeiro para
central de material e ambulatório, além de Enfermeiro
para educação, que faz parte do quadro de profissionais
de Enfermagem da LIGA.
Os investimentos em educação, nessa história, só
aumentam. Nossos técnicos, após conclusão do curso de

momento, estamos com o histórico de Enfermagem em
processo de conclusão, produção essa que ocorre através
de mesas-redondas e apoio da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte-Campus Santa Cruz com o apoio da
docente Ms. Quênia Camille .Outro dado importante e
significativo na história da Enfermagem é a formação da I
Comissão de Ética da LIGA, grupo importante formado no
ano de 2012 com participantes das três unidades da LIGA.

f
foto
da equipe vencedora da Semana
de Enfermagem no HLA, alguns técnicos e Enfermeira do Lions I, setor de
cirurgia de cabeça e pescoço.A equipe
f uma cartilha de comunicação
fez
não-verbal para o paciente traqueost
tomizado.

Na foto, técnicos e Enfermeiros fazendo
exposição dos seus saberes durante Semana de
Enfermagem de 2012, cujo título era ´Saberes
da Enfermagem com foco na ética, humanização e conhecimento.

Técnicos do Lions I, explicando a Dr. Ricardo Curioso, Superintendente da Liga contra o câncer
e cirurgião de cabeça e pescoço, a importância
da cartilha de comunicação não-verbal para o
paciente oncológico.

