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Em coerência com a defesa do fortalecimento do SUS, 
a promoção da qualidade das práticas profissionais 

de enfermagem constitui uma das diretrizes do Plano 
de Ação da Gestão do Coren-RN. Nesse sentido, a jor-
nada de trabalho assume uma grande importância 
como um dos fatores que interferem na qualidade e 
segurança do cuidado prestado pelos profissionais de 
enfermagem, cuja regulamentação, há décadas tem 
sido, uma das bandeiras de luta da enfermagem brasi-
leira, a qual vem encontrando resistências de segmen-
tos da sociedade, dos poderes legislativo e executivo, 
em todos os níveis, respaldadas em interesses econô-
micos, em detrimento da melhoria dos serviços de 
saúde/enfermagem e do atendimento qualificado.

O Coren-RN, engajado nessa luta, tem desenvolvido 
e participado, efetivamente, de ações pela aprovação do 
PL 2295/2000, no âmbito estadual e nacional, em parce-

ria com organizações que congregam os profissionais de 
enfermagem, buscando a adesão, a participação da ca-
tegoria e o apoio da classe política. Para isto foram pro-
movidas discussões em todos os eventos do Coren, visi-
tas frequentes  às unidades de saúde, distribuição de 
notas, adesivos e camisetas, participação em audiências 
públicas na Câmara de Vereadores de Natal, Caicó e 
Mossoró; orientação a lideranças dos municípios; atos 
públicos; audiências com deputados estaduais e federais: 
Henrique Alves, Fátima Bezerra, Fábio Faria, Mineiro e 
Antônio Jácome; participação em todas as mobilizações 
em Brasília; moção de apoio da Câmara de Vereadores 
de Natal e Mossoró; Audiência Pública na Assembleia 
Legislativa do Estado, como também outra com a sua 
Comissão de Saúde; abaixo-assinado nacional dos pro-
fissionais de enfermagem encaminhado ao Congresso 
Nacional  Brasileiro; divulgação do movimento na mídia 

estadual e nos veículos de comunicação do Coren-RN.
Neste Estado, nos munícipios de Natal, Santa Cruz 

e Caicó a enfermagem, que conseguiu fortalecer sua 
organização política em torno das 30 horas, foi vito-
riosa. Já em Natal a conquista desta jornada deu-se 
com a Lei Municipal nº 6070/2010, tendo retrocedido 
com a Lei Complementar nº 120/2010 que estabeleceu 
a proporcionalidade, implicando na redução de 25% 
do salário base, motivando a continuidade da mobili-
zação da categoria, até os dias atuais.

No âmbito nacional o PL 2295/2000 tem sido in-
cluído na pauta da Câmara  de Deputados, por diversas 
vezes, porém, sem votação pelo Plenário.

É indispensável o fortalecimento político, na pers-
pectiva da vitória do justo e histórico pleito da enfer-
magem brasileira.

O Coren-RN continua e continuará nesse processo.
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Coren na luta pela 
jornada de 30 horas

NESTA EDIÇÃO

Jornal do Conselho Regional de Enfermagem/RN

08

Participação em diversas mobilizações 
no Congresso Nacional em Brasília-DF

Reunião com Deputado Henrique Alves 
solicitando apoio as 30 horas em 

03-04-2012

Mobilização pelas 30 horas na 
Assembleia Legislativa RN grupo com 

camisetas confeccionadas pelas 
Entidades em  08-05-14

Reunião com o Presidente da 
Câmara Deputado Henrique Alves 

em 21-07-2014

Aprovação da lei complementar das 30 
horas para Natal 16-03-2010

Reunião com Fátima em 05-08-2014 Audiencia pública 30 h 
em Caicó 05-06-14

Visita as unidades de saúde 
na mobilização 30 horas 

Deputado Fernando Mineiro e Antonio 
Jacome apoiando às 30h em 08-05-14

Adesivo das 30h confeccionado e 
distribuído pelo Coren e demais 

entidades do RN

Audiância Pública em Mossoró
Audiencia Pública  às 30h em 

Caicó 05-06-14
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JAN | 2014 – Participação em reunião ordinária 

do Conselho Estadual de Saúde; promoção de 

reuniões administrativas sobre Prestação de Con-

tas/Relatório de Gestão 2012/2014; Representação 

na solenidade de colação de grau da UNI-RN; 

representação em solenidade de Colação de grau 

Concluintes de Enfermagem UFRN; promoção da 

480ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-RN; 

participação em reunião de Prestação de Contas 

do ano de 2013 no Cofen - Brasília DF; reunião de 

diretoria do Coren-RN; participação de treinamen-

to operacional para capacitação de pessoal do 

setor de Cadastro sobre  novo sistema de controle 

de emissão das carteiras profissionais presenciais 

com coleta de dados na hora de assinaturas e 

fotografia digital; participação de reunião ex-

traordinária no Conselho Estadual de Saúde.

FEV | 2014 –  Promoção de reunião com Profissionais 

do Hospital Regional Alfredo Mesquita - Macaiba/RN; 

participação em  reunião Presidentes Conselhos Enfer-

magem da Região Nordeste - João Pessoa/PB; promo-

ção de reunião com Profissionais de Enfermagem do 

Hospital João Machado-Natal-RN; reunião de diretoria 

do Coren-RN; promoção de reunião com Profissionais 

de Enfermagem do Hospital Walfredo Gurgel sobre 

condições de trabalho no Centro Cirúrgico e interdição 

ética do setor; reunião com a Direção e Profissionais 

de Enfermagem do Hospital Walfredo Gurgel sobre a 

atual situação do Hospital; 481ª Reunião ordinária 

Plenária do Coren-RN; Participação no IV Seminário de 

Cuidados em Saúde- SECUISA- em Mossoró/RN.

MAR| 2014 – Promoção de seminário de Capaci-

tação para Comissão de Instrução de Processo 

Éticos; realização de Reunião com os Enfermeiros 

Responsáveis Técnicos dos Hospitais e Unidades 

de Saúde; promoção de solenidade de lança-

mento do Selo e Carimbo de Comemoração dos 

40 Anos do Cofen no Estado do RN; participação 

de reunião do Fórum em Defesa da Saúde - Quadro 

atual da Dengue em Natal e no RN; Reunião com 

o Secretário Adjunto da SESAP; reunião com o 

Secretário Adjunto da Sesap-RN; participação em 

audiência Pública na Câmara de Vereadores, para 

discutir o Relatório do 3º Quadrimestre de 2013 

da SMS Natal; realização da I Oficina de Planeja-

mento do Setor de Fiscalização do Coren-RN; 

Reunião com Funcionários do Coren-RN sobre 

PCCS; participação na 112ª Reunião Extraordinária 

do CES-RN; 482ª Reunião Ordinária Plenária; re-

união de diretoria do Coren-RN.

ABR| 2014 – realização da 483ª Reunião Or-

dinária Plenária do Coren-RN; participação no III 

Curso de atualização em unidade de terapia in-

tensiva promovido pela ABEn-RN no Departa-

mento de Enfermagem da UFRN; participação de 

reunião de Coordenadores de Fiscalização do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais em Brasília/

DF; participação no Seminário com o tema “ Dia-

logo Público- para a melhoria da governança 

pública” na Escola de Governo do RN; participa-

ção em reunião sobre a Implementação dos Pro-

cessos de Registros de RT em Recife (PE); par-

ticipação no seminário “Governança e Gestão de 

Pessoas na Administração Pública Federal: perfil 

e Boas Práticas” – promovido pelo TCU Natal;  

apresentação de palestra sobre o Sistema Cofen/

Conselhos Regionais para os novos empregados 

públicos do Coren-RN; reunião com o SINSERCON 

para discussão sobre o acordo coletivo dos em-

pregados públicos do Coren-RN; 28º reunião de 

diretoria do Coren-RN.

MAIO| 2014 –  organização com demais Entidades 

de Enfermagem do RN, de Ato Público PL das 30h 

na Assembleia Legislativa e Reunião na Comissão 

de Saúde;  promoção da Semana de Enfermagem 

2014 em Natal/RN e Região Metropolitana; Partici-

pação de discussão na UNI-RN sobre a “ Importân-

cia do Conselho Regional de Enfermagem na vida 

Profissional do Enfermeiro”; promoção de Semana 

de Enfermagem 2014 em Caicó/RN; organização, 

com demais de Entidades de Enfermagem do RN, 

de Audiência com o Deputado Henrique Alves, 

Presidente da Câmara dos Deputados, sobre o 

PL30h, Participação na 1ª Semana de Enfermagem 

do Hospital Ruy Pereira; promoção da Semana de 

Enfermagem 2014 em Santa Cruz/RN; Participação 

da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem Faculdade 

Estácio de Sá/ RN; apresentação de palestra sobre 

o tema: Coren-RN: conquistas e desafios - em Cur-

rais Novos/RN; participação em Reunião do Fórum 

em Defesa da Saúde Pública do RN; Solenidade de 

entrega do Selo de “ Ilegalidade e Irregularidade 

Zero” a Coopern; promoção de Semana de Enfer-

magem 2014 em Pau dos Ferros/RN; representação 

na Posse do Centro Acadêmico de Enfermagem - 

Gestão Novos Desafios da UFRN; promoção da 

Semana de Enfermagem 2014 em Mossoró/RN;  

Participação na audiência com a Comissão Geral 

no Congresso Nacional PL30h; promoção da Se-

mana de Enfermagem 2014 em Assu/RN;  partici-

pação Audiência Pública Materno-Infantil: Projeto 

Nascer com Dignidade; participação na II Semana 

de Enfermagem do Hospital Maria Alice Fernandes; 

promoção da 484ª Reunião Ordinária Plenário do 

Coren-RN; participação em reunião de Treinamen-

to Setor de Registro e Cadastro em João Pessoa/

PB; apresentação de palestra em comemoração a 

Semana de Enfermagem na UPA de Pajuçara; apre-

sentação de palestra sobre Dimensionamento para 

alunos graduação de Enfermagem da UFRN;

JUN| 2014 –  promoção de curso de Registros e 

Informações na Enfermagem em Natal/RN; pro-

moção de Roda de Conversa com Profissionais de 

Enfermagem do município de Baraúnas-RN; par-

ticipação da Sessão Pública da Câmara de 

Vereadores de Caicó/RN sobre PL de 30h para o 

município; promoção de Curso de Processos de 

Esterilização em Caicó/RN; promoção de curso de 

Registros e Informações Enfermagem 2ª turma de  

Natal/RN; promoção de curso Processos de Ester-

ilização em Natal/RN; promoção da 485ª Reunião 

Ordinária Plenária do Coren-RN; participação em 

reunião com o Deputado Henrique Alves, sobre o 

PL 2295 das 30h para Enfermagem.
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Reunião de representantes da entidades de enfermagem 
para organização de mobilização em prol das 30h

Reunião-plenária

Visita de fiscalização ao 
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel

Reuniao-Macaiba

Abertura da semana de enfermagem 2014 em Natal-RN

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

Curso Processos de Esterilização em Caicó-RN

Runião com Prefeito de Pau dos Ferros sobre jornada 
de 30h para enfermagem no município

JUL| 2014 –  Reunião com o Prefeito de Pau dos 

Ferros sobre jornada de 30h para Enfermagem 

para o município; Posse dos novos empregados 

públicos do Coren-RN; reunião com a Aben-RN - 

Convênio SEEC/Aben/Coren, da qualidade da for-

mação; participação em Reuniões Grupo Técnico 

de Acompanhamento Eleições dos Conselhos 

Regionais em Brasília/DF; promoção de curso de 

Processos de Esterilização 2ª turma de Natal/RN; 

promoção da 486ª Reunião Ordinária Plenária do 

Coren-RN; participação em reunião sobre Assistên-

cia ao parto Domiciliar, promovida pela Área Téc-

nica de Saúde da Mulher da Sesap-RN; participa-

ção em reunião com os Coordenadores da Fiscal-

ização em Brasília/DF; reunião com o Deputado 

Henrique Alves sobre votação do PL das 30h; so-

lenidade de posse da Comissão de ética do Hos-

pital Regional Alfredo Mesquita em Macaiba/RN; 

reunião de Diretoria e setores do Coren com Ge-

rente da CEF.

O livro “Interpretação de Exames Laborato-
riais na Prática do Enfermeiro” foi organizada 
pelo enfermeiro e professor universitário mara-
nhense, Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, e 
tem como público-alvo tanto os profissionais de 
enfermagem quanto a comunidade acadêmica 
em geral.

A obra é uma compilação de exames que 
são de rotina e que o enfermeiro pode, legal-
mente, solicitar, entre eles o hemograma, leu-
cograma, parasitológico, análise de sedimentos 
(exame de urina), interpretação da gasometria 
arterial, laudo citológico e exames laboratoriais 
em gravidez de baixo risco. 

Para Carlos Leonardo Cunha, a solicitação de 
exames faz parte da rotina do trabalho do enfer-
meiro. “O enfermeiro é respaldado pela Lei do 
Exercício Profissional e por Resoluções do Cofen, 
que permitem a ele solicitar exames de rotina. 
Mas, para ele solicitar, tem que saber interpretar, 

ou não adiantaria”, explicou o enfermeiro.

Interpretação de Exames Laboratoriais 
na Prática do Enfermeiro

Ex Lib
ris
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O Jornal Nume é um excelente veí-
culo de comunicação da enferma-
gem, sempre com informações per-
tinentes e de nosso interesse.  Seus 
artigos são bem elaborados, escla-
recedores e nos possibilitam con-
hecer temas e experiências.

Márcia Lelis
Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde do Natal

Sendo a comunicação, a ferramenta global de utilização para divul-
gação de informações, deixo aqui os parabéns a toda equipe do 
jornal NUME por compartilhar e socializar as práticas desenvolvidas 
pelos profissionais da enfermagem do RN.
Destaco as participações do Coren RN e de seus representantes nos 
diversos eventos da classe no que concerne a busca por melhorias 
para os profissionais, como também, a valorização do esforço e dedi-
cação dos profissionais em suas constantes e árduas rotinas, muito 
bem reproduzida na ultima edição do jornal, que trás uma enfer-

meira norte rio grandense recebendo prêmio internacional pelo seu excelente trabalho na 
assistência de enfermagem. “O segredo do sucesso é a constância para o objetivo”.

Joeilson Jadson de Farias
Enfermeiro graduado pela UNP em 2010
Especialista em Gestão de Emergência em Saúde Pública 
Enfermeiro do Hospital do Coração de Natal
Membro integrante da CIHDOTT do hospital do coração de Natal
Membro integrante do SAMU NATAL
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Atualizar os conhecimentos sobre a legislação, trocar 

experiências, se atualizar sobre as ações do Coren e 

sobre assuntos pertinentes a enfermagem, esses foram 

alguns objetivos do encontro entre os enfermeiros 

Responsáveis Técnicos e o Coren-RN, que aconteceu 

no dia 13 de março, no auditório do Hospital do Cora-

ção. Compondo a mesa de abertura estavam presen-

tes a presidente do Coren-RN, Enfª Alzirene Nunes de 

Carvalho, o secretário adjunto de Saúde do Estado, 

Enfº Marcelo Bessa, a conselheira do Coren-RN, Enfª 

Jacinta Formiga e Responsável Técnica de Enfermagem 

do Hospital do Coração e Conselheira do Coren-RN, 

Suerda Santos Menezes.

O clima da reunião foi de congraçamento entre os 

responsáveis técnicos e a gestão do Coren-RN, os pro-

fissionais elogiando bastante a iniciativa do Conselho 

de estar mais próximo deles e com mais credibilidade.

Na reunião um dos pontos abordados foi sobre a 

Resolução Cofen 302/205 que baixa normas para 

Anotação da Responsabilidade Técnica de 

Enfermeiro(a), em virtude de Chefia de Serviço de 

Enfermagem, nos estabelecimentos das instituições e 

empresas públicas, privadas e filantrópicas e a Decisão 

Coren-RN nº31/2013 que normatiza as atribuições do 

Responsável Técnico de Enfermagem no âmbito do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Alzirene Nunes também destacou a importância dos 

RT sensibilizarem os profissionais de enfermagem para 

o cumprimento da Resolução Cofen nº 311/2007 que 

aprova a reformulação do Código de Ética dos Profis-

sionais de Enfermagem, em especial, no seu artigo 53, 

que trata da responsabilidade do profissional de en-

fermagem de manter os seus dados cadastrais atuali-

zados e regularizadas as suas obrigações financeiras. 

“Muitos ainda não possuem a consciência da impor-

tância do sistema Cofen/Conselhos Regionais de En-

fermagem e da luta histórica das entidades de enfer-

magem, de muitos abnegados para sua criação. Temos 

que ser responsáveis e saber que a instituição é man-

tida pelas contribuições da enfermagem», disse Nunes.

Durante a reunião foi debatida à Resolução Cofen 

nº 423/2012 que diz que é privativa do enfermeiro a 

atividade de classificação de risco nas unidades de 

saúde e à Resolução Cofen 450/2013 que estabelece 

como privativo do enfermeiro a sondagem vesical.

Foram dados informes sobre a questão da criação 

das comissões de éticas nos serviços de saúde norma-

tizados pela Decisão Coren nº 89/2012. Para auxiliar os 

RTs na formação dessas comissões e para esclareci-

mentos sobre o tema, foi apresentado o contato dos 

membros da comissão de ética do Coren-RN.

Encerrando a reunião, os presentes avaliaram como 

muito importante esses momentos e decidiram man-

ter um calendário de reuniões bimensais entre os RTs 

e o Coren.

Reunião com Responsáveis Técnicos de Enfermagem

A Prefeitura e a Secretaria de Saúde de Marcelino 

Vieira devem garantir a permanência de enfermeiros 

durante todo o horário de funcionamento do Hos-

pital Maternidade Padre Agnelo Fernandes, de acor-

do com a Lei de Exercício Profissional nº 7.498/86. 

Para tal, se necessário for, que sejam contratados 

mais profissionais. Além disso, a unidade hospitalar 

deve mudar de direção médica e técnica. Essas são 

providências que o Município deve tomar em obe-

diência à recomendação do Ministério Público do 

Rio Grande do Norte (MPRN).

Para expedir a recomendação nº 001/2014, publi-

cada no Diário Oficial do Estado, a Promotoria de 

Justiça da Comarca de Marcelino Vieira levou em 

consideração o relatório de julho de 2012, do Con-

selho Regional de Enfermagem do Rio Grande do 

Norte (Coren/RN) sobre o hospital maternidade.

O documento aponta a ausência de enfermeiro 

nos setores onde são desenvolvidas ações de en-

fermagem, durante todo o horário de funcionamen-

to do estabelecimento de saúde. Outra irregularida-

de verificada pelo conselho é que a escala dos 

serviços de enfermagem, que não atende às reco-

mendações do Coren, tem sido confeccionada por 

profissional não enfermeiro.

No relatório foi constatado ainda que a jornada 

de trabalho da maioria dos profissionais é de 24 

horas, contrariando os parâmetros da legislação 

pertinente. O centro de material e esterilização 

também apresentou várias inadequações: profissio-

nais não capacitados e sem supervisão de enfermei-

ro e registros em prontuários incompletos e sem 

identificação do profissional que o elaborou.

Em investigações decorrentes do inquérito civil 

nº010/2013, a Promotoria de Justiça verificou que a 

secretária de Saúde do Município, Ozilene Oliveira, 

também ocupa o cargo de diretora do Hospital 

Maternidade Padre Agnelo Fernandes. O represen-

tante ministerial Daniel Fernandes de Melo Lima 

recomendou que Ozilene Oliveira opte por um dos 

cargos de gestão. De acordo com a artigo 28 da Lei 

Federal nº 8.080/1990, “os cargos e funções de 

chefias, direção e assessoramento, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exer-

cidas em regime de tempo integral”.

Fiscalização leva MP recomendar permanência 24 horas de 
Enfermeiros em Hospital de Marcelino Vieira

Enfermeiros Responsáveis Técnicos participam de reunião com o Coren
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Na tarde do dia 12 de março, o Coren-RN 

promoveu, no auditório do Hospital do Co-

ração, em parceria com a diretoria regional 

dos Correios, solenidade de lançamento do 

selo personalizado e carimbo de Comemo-

ração dos 40 anos do Conselho Federal de 

Enfermagem - Cofen. Abrindo o evento, o 

cerimonialista destacou o importante papel 

desempenhado pelo Cofen na disciplinação 

e normatização da profissão de enferma-

gem contribuíndo para a consolidação da 

enfermagem de forma política, ética e cida-

dã. Citou também as contribuições do siste-

ma para a promoção da permanente fisca-

lização educativa, preventiva e corretiva, 

sempre zelando pelos princípios da admi-

nistração pública.

Para proceder a primeira obliteração do selo 

e do carimbo alusivos aos 30 anos, foi convi-

dado o Diretor Regional da Empresa Brasileira 

de Correios e Telegrafos do RN, José Alberto 

Brito, e a presidente do Coren-RN, Enfª Alzire-

ne Nunes de Carvalho. O diretor regional 

entregou a presidente do Coren a réplica do 

carimbo personalizado, sendo que o original 

permanecerá 2 meses na sede do Correios de 

Natal imprimindo correspondências que circu-

larão em todo o Brasil com a marca do Con-

selho Federal. Após esse período o carimbo 

original ficará em exposição permanente no 

museu dos correios em Brasília/DF.

Foram convidados para receber o selo o 

presidente da ABEn-RN Ricardo Manhães, a 

diretora de enfermagem do Hospital do Cora-

ção, Suerda Santos de Menezes, o secretário 

adjunto da Secretaria Estadual de Saúde do 

RN, Marcelo Bessa de Freitas e a conselheira 

federal do Cofen, Ana Tânia Sampaio. 

Coren-RN promove no Estado lançamento do Selo e Carimbo de Comemoração dos 40 Anos do Cofen

Selo 40 anos Cofen

Lançamento do Selo no Rio Grande do Norte
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No último dia 03 de julho, foi promovida audiência, 

na sede da secretaria de saúde, para tratar da reivindi-

cação de correção do valor dos vencimentos dos 

profissionais de enfermagem beneficiados com a lei 

Municipal nº6070/2010 da jornada de 30h e, submeti-

dos, posteriormente a proporcionalidade em seus 

salários de acordo com a jornada de trabalho após a 

aprovação do Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos 

(PCCV) - Lei Complementar Nº. 120 de 03 de dezembro 

de 2010, na qual reduz em 25% do salário base dos 

profissionais de enfermagem. 

Participaram da reunião o secretário municipal de 

saúde do Natal, Cipriano Maia, a coordenadora da 

gestão do trabalho, Francisca Valda, a presidente do 

Coren-RN, Alzirene Nunes, o representante do Sindern, 

Luciano Cavalcanti, o representante da ABEn-RN, Ricar-

do Manhães, a representante do Sindsaúde Célia, além 

de um grupo de enfermeiros da SMS Natal que vem 

discutindo o assunto com o grupo das organizações 

da enfermagem. 

E no dia 10 de julho uma nova discussão sobre o 

tema foi aberta na sede do Coren-RN, entre a presi-

dente Alzerene Nunes, o presidente do Sindern, Lu-

ciano Cavalcante, a representante da ABEn/RN, Naza-

ré Francisca e enfermeiras do município de Natal.

Alguns encaminhamentos feitos foram resultados 

das reuniões, como: articular com o gabinete do pre-

feito até 30 de setembro deste ano um envio de um 

PL para mudança do art. 21 da Lei Complementar 

Nº120/2010, compor um grupo de trabalho para ela-

borar essa exposição de motivos da importância dessa 

correção e para a abertura do processo de mudanças 

da referida Lei, articular uma audiência com o prefeito 

Carlos Eduardo e encaminhar uma agenda para corre-

ção salarial dos profissionais que já se encontram com 

uma jornada de 30h na rede municipal. 

Para presidente do Coren-RN trata-se de uma injus-

tiça para com os profissionais de enfermagem que 

tiveram os benefícios da Lei nº6070/2010 anulados 

com essa perda salarial de 25%. Na ocasião as organi-

zações da enfermagem entregaram um documento 

por escrito ao secretário. 

Alzirene Nunes avalia que o secretário e a coorde-

nadora de gestão do trabalho se mostraram bastantes 

sensíveis, embora o secretário ressaltasse que a con-

juntura não é muito favorável pela questão orçamen-

tária e financeira, conforme vem informando a prefei-

tura. Apesar dessa fala Cipriano Maia afirmou que não 

iriam faltar iniciativas por parte da secretaria no sentido 

de corrigir essa distorção. Para a presidente, a conclu-

são geral é que foi um grande avanço, sendo estabe-

lecido um clima de parceria e cordialidade. 

Na manhã do dia 19 de maio, o Conselho Regional de 

Enfermagem (Coren-RN), pela 1ª vez, fez a entrega sole-

ne do Selo Ilegalidade e Irregularidade Zero a Coopera-

tiva de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coopern. 

Compuseram a mesa de abertura do evento a presiden-

te do Coren-RN, Alzirene Nunes de Carvalho, o secretário 

estadual de Saúde, Dr. Luiz Roberto Fonseca, e o presi-

dente eleito da Coopern, Marcelo Bessa de Freitas. 

Durante o evento de entrega do selo, a presidente 

do Coren-RN, Alzirene Nunes, falou da satisfação do 

Coren-RN de estar tornando realidade  a entrega de 

um selo criado pela Decisão nª86/2013 chamado Selo 

Ilegalidade e Irregularidade Zero dos profissionais de 

enfermagem. “Esse selo para nós tem uma importân-

cia muito grande. Hoje o Conselho tem um índice de 

ilegalidade e, especialmente, de irregularidade bastan-

te preocupante.”, enfatizou.

Segundo Nunes, a ilegalidade se constitui em en-

contrar, no mercado de trabalho, profissionais não 

inscritos no Coren ou com alguma pendência em sua 

inscrição. “A legalidade para a sociedade que necessi-

ta dos nossos cuidados ou para os próprios profissio-

nais é muito importante, pois significa que os profis-

sionais tiveram seu diploma devidamente registrado 

em seu Conselho Regional e, para isso, atenderam a 

todos os requisitos previstos em lei para o exercício 

profissional.” destaca a presidente do Coren-RN.

O Secretário Estadual de Saúde enalteceu o trabalho 

da Cooperativa e o trabalho dos profissionais de en-

fermagem: “A profissão de enfermagem é uma das 

mais importantes. Quem bota a mão na massa mesmo, 

quem toca e sente o paciente é a Enfermagem. Quer 

que um hospital funcione bem tenha uma equipe de 

enfermagem boa, bem treinada, qualificada e os re-

sultados serão exitosos. A assistência com atenção nos 

detalhes só a Enfermagem tem.”, comentou Fonseca.

Para o secretário a questão do combate a ilegalida-

de e irregularidade é uma questão importante não 

somente para a instituição, mas também para a segu-

rança dos usuários do serviço.

Para Bessa o Coren-RN contribuiu muito para o 

crescimento da cooperativa, uma vez que, sempre 

forneceu as medidas corretas a seguir. “Somos 

parceiros do Conselho sendo a única cooperativa 

do RN que possui registro no Coren. E sempre pas-

samos para os nossos cooperados, como acredito 

que deve ser a missão de cada gestor, coordenador, 

responsável técnico, diretor que o Conselho não é 

apenas um órgão fiscalizador, mas também orien-

tador, que está aí não só para nos defender, mas 

para nos orientar”, afirmou.

A programação do evento de entrega do selo tam-

bém contou com a posse da nova diretoria da Coopern 

e logo após promovido o descerramento da placa pela 

pela presidente do Coren-RN, presidente da Coopera-

tiva e pelo Secretário Estadual de Saúde.

Coopern é 1ª instituição a receber o selo ilegalidade e irregularidade zero

Reunião com SMS Natal sobre redução de salários 
dos profissionais de enfermagem

Coren-RN discute redução de salários em jornada de 30h em Natal 

Em
 Pau

ta

Entrega Selo Ilegalidade e Irregularidade Zero - COOPERN 
19-05-14

Coren-RN empossa a Comissão de Ética do Hospital Alfredo Mesquita

A primeira Comissão de Ética do Hospital Regional 

Alfredo Mesquita, em Macaíba, tomou posse no dia 

21 de julho, numa cerimônia que contou com a 

presença da presidente do Coren-RN, Alzirene 

Nunes, da conselheira Mildred Negreiros, da direção 

e profissionais da enfermagem e do serviço social 

do hospital.

A comissão de ética, formada por duas enfermeiras 

e quatro técnicas de enfermagem, foi escolhida em 

um processo democrático ocorrido anteriormente no 

próprio hospital. De acordo com a diretora do Hospital 

Alfredo Mesquita, Altamira Galvão, a ideia de eleger 

uma comissão de ética surgiu nas discussões sobre a 

profissão com o Conselho Regional de Enfermagem 

do RN. “A criação da primeira comissão de ética do 

hospital só vai somar no serviço da enfermagem ofe-

recido aqui”, falou Altamira.

Segundo a presidente do Coren-RN, Alzirene Nunes, 

o pioneirismo na criação da comissão de ética do 

Hospital Alfredo Mesquita servirá de exemplo para 

outras instituições de saúde do estado.

O termo de posse foi lido e assinado pelos eleitos 

para a comissão presentes na cerimônia. Sobre a atu-

ação da nova comissão, a técnica de enfermagem, 

Mariana Santos, falou “ Ao contrário do que alguns 

pensam a ética tem tudo a ver com o amor e o cuida-

do tão característico da enfermagem e é isso que 

queremos mostrar com o nosso trabalho”.

A comissão de ética tem como objetivo resguardar 

clientes e profissionais, além de prevenir e corrigir erros 

de ordem ético-profissional no ambiente hospitalar.

Compõem a Comissão de Ética do Hospital Regional 

Alfredo Mesquita: Lisiana Santos, enfermeira; Maria 

Gorete Lira, técnica de enfermagem; Maria Verônica 

Pereira, enfermeira; Mariana Santos, técnica de enfer-

magem; Luana do Nascimento, técnica de enferma-

gem e Luciana Araújo, técnico de enfermagem.

Comissão de Ética empossada no 
Hospital Alfredo Mesquita Macaiba-RN
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Semana de Enfermagem debate a saúde dos trabalhadores do setor

Assú

Em
 P

au
ta

Com o tema “A saúde dos trabalhadores da 

enfermagem: repercussão no trabalho, no proces-

so de cuidar e na vida”, o Conselho Regional de 

Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN, 

promoveu, de 12 a 22 de maio, em Natal e no 

interior, a Semana de Enfermagem 2014 e o IV 

Enatenf - Encontro de Auxiliares e Técnicos de 

Enfermagem do RN.

O evento teve como objetivo proporcionar refle-

xões e debates sobre as relações entre as condições 

de trabalho, o cuidado, a saúde e a vida do profis-

sional de enfermagem do Rio Grande do Norte. 

Constaram da programação mesas redondas, sessão 

solene de homenagem e rodas de conversas.

Além de Natal onde o evento aconteceu no dia 

12/05, a programação foi promovida também em 

Caicó (14/05), Santa Cruz (15/05), Pau dos Ferros 

(20/05), Mossoró (21/05) e Assú (22/05).

Currais Novos

Natal

Pau dos Ferros

Tibau-RN

Santa Cruz

Mossoró

Caicó
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Todos os dados coletados digitalmente na 

hora: assinatura, as impressões digitais e a 

fotografia

As carteiras dos profissionais de enferma-

gem agora podem ser entregues com mais 

agilidade e segurança. Desde o primeiro se-

mestre de 2014, os Conselhos Regionais foram 

contemplados com equipamentos que possi-

bilitam que todos os dados possam ser cole-

tados digitalmente na hora: assinatura, impres-

sões digitais e a fotografia. O novo processo 

garante maior segurança na emissão das novas 

carteiras profissionais. Essa foi mais uma etapa 

na evolução do processo de emissão de car-

teiras que vem passando por um processo de 

descentralização sendo hoje confeccionadas 

nos Corens.

Para que esse processo acontecesse com 

êxito, representantes dos setores de Registro 

e Cadastro de todo o Sistema Cofen/Conselhos 

Regionais participaram de treinamentos pro-

movidos pelo Cofen, em Brasília/DF e na pró-

pria sede em Natal. 

Coren-RN entrega 1ª carteira em novo processo de emissão

Emissão de carteiras 
profissionais fica mais 

moderna e segura

Presidente do Coren e coordenador realizam a entrega da 

1ª carteira nesse novo modelo de emissão

A
g

o
ra

O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen 

– publicou a Resolução nº 450/2013, que es-

tabelece as competências da equipe de Enfer-

magem em relação ao procedimento de Son-

dagem Vesical (introdução de cateter estéril, 

através da uretra até a bexiga, para drenar a 

urina). Segundo o Parecer Normativo, aprova-

do pela Resolução, a inserção de cateter vesi-

cal é função privativa do Enfermeiro, em fun-

ção dos seus conhecimentos científicos e do 

caráter invasivo do procedimento, que envolve 

riscos ao paciente, como infecções do trato 

urinário e trauma uretral ou vesical.

O Parecer ressalta que ao Técnico de En-

fermagem compete a realização das ativida-

des prescritas pelo Enfermeiro no planeja-

mento da assistência, a exemplo de monito-

ração e registro das queixas do paciente e 

condições do sistema de drenagem, do dé-

bito urinário; manutenção de técnica limpa 

durante o manuseio do sistema de drenagem 

e coleta de urina para exames; monitoração 

do balanço hídrico – ingestão e eliminação 

de líquidos, sempre sob supervisão e orien-

tação do Enfermeiro.

A Resolução é fruto da Oficina sobre Prática 

Profissional, com foco em Sondagem Vesical, 

realizada no COFEN, em março de 2012. Na 

ocasião, foi listada uma série de recomenda-

ções – que constam do Parecer Normativo – 

sobre os protocolos, práticas de assepsia, in-

sumos e materiais utilizados no procedimento, 

além das competências dos profissionais en-

volvidos. Os interessados podem conferir 

todos os detalhes no anexo da íntegra da 

Resolução em: http://www.coren.rn.gov.br/

web/legislacoes/resolucoes.php.

Durante a Oficina, também foi abordada a 

necessidade de educação permanente da 

equipe de Enfermagem, para realização segu-

ra e competente da Sondagem Vesical, que 

deve ser realizada por profissionais de com-

provada experiência, tanto da prática acadê-

mica como assistencial. 

Com o objetivo de investir na melhoria do 

processo de trabalho e agilizar os serviços, 

o Coren-RN realizou convocações de funcio-

nários aprovados no último Concurso Públi-

co, referente ao Edital nº01/2011 Coren-RN, 

realizado pela Comperv (UFRN).

Em março, foram nomeados uma contado-

ra, Liana Brandão Varela de Alburquerque, um 

assessor jurídico, Glauter Sena de Medeiros e 

dois agentes administrativos, David Galdino 

da Silva e Victor Hugo Gonzaga Raimundo. A 

nova contadora tomou posse no dia 02/04 e 

os demais funcionários no dia 08/04. 

Já no mês de junho outros quatro funcio-

nários foram nomeados, sendo Kleber san-

tos de Morais para o cargo de assessor 

contábil, Saskia Coutinho Barros para o cargo 

de jornalista, Kamila Gonçalves e Silva – 

enfermeira fiscal e Luana Santos da Silva – 

agente administrativo.

A solenidade de posse dos novos funcioná-

rios da Autarquia contou com as boas vindas 

da presidente do Coren-RN, Alzirene Nunes 

de Carvalho, e o termo de posse foi assinado 

com a presença da Conselheira do Coren-RN, 

Jacinta Formiga. Todo o processo vem sendo 

realizado de forma transparente e dentro da 

legalidade, obedecendo dos os princípios que 

regem a administração pública.

Para a presidente do Coren-RN com o 

crescente aumento do número de profissio-

nais de enfermagem no Estado e das de-

mandas institucionais no Coren-RN, faz se 

necessário o aumento do quadro profissio-

nal, tornando a Autarquia mais dinâmica, 

prestativa e eficaz.

Coren-RN dá posse a mais funcionários concursados

Após mudança da Casa da Moeda 

para empresa Valid, efetuado pelo 

Conselho Federal de Enfermagem, o 

Coren-RN iniciou,  em sua sede em 

Natal, o novo processo de emissão 

das carteiras profissionais através de 

equipamentos de fotografia digital ao 

vivo, impressões e assinaturas coleta-

das digitalmente na mesma hora.

A primeira carteira profissional, emi-

tida nesse novo modelo, foi entregue, 

em janeiro de 2014, pelo coordenador 

do setor de Registro e Cadastro, Clé-

cio Góis, e pela presidente do Coren-

-RN, Alzirene Nunes.

Além de mais moderno e ágil, o 

novo processo é considerado mais 

seguro. Nas subseções do Coren-RN 

o processo continuará a ser feito ma-

nualmente.

Posse Novos Funcionários 03-07-2014

Posse funcionários do Coren-RN 10-03-2014

Resolução do COFEN normatiza o 
procedimento de Sondagem Vesical
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Coren-RN promove Projeto de Educação Permanente

Com o objetivo de atualizar os conhecimentos dos profissionais de 

enfermagem que atuam nos serviços públicos e privados do Estado, o 

Coren-RN promoveu, desde o primeiro semestre de 2014, Projeto de 

Educação Permanente em Natal e no interior. 

Até o mês de setembro de 2014 foram concluídas um total de 14 turmas 

em Natal e no interior do Estado. Para a execução do projeto em 2014 

foram escolhidos dois temas prioritários: Esterilização e Registros e Infor-

mações na Enfermagem. Além de recursos financeiros próprios, o Coren-

-RN contou para execução do projeto com o financiamento do Conselho 

Federal de Enfermagem – Cofen.
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Na rua, na praça, na residência: Prestar assis-

tência ao ser humano fora das unidades hospi-

talares ou clínicas médicas. Sob o sol forte ou na 

chuva intensa: Enfrentar as diferentes condições 

do clima para honrar seu compromisso com a 

saúde e a qualidade de vida da pessoa, família 

e coletividade. Entre a violência e as drogas: 

Encarar as mazelas sociais em nome da promo-

ção da saúde do ser humano. Esse é o espírito 

do profissional de enfermagem que abraça o 

ofício com amor no Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência – SAMU 192. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

foi implantado e regulamentado pelo Governo 

Federal em 2003, no governo de Luís Inácio Lula 

da Silva. A pedido do Ministério da Saúde, o 

acordo foi assinado entre o Brasil e a França, 

onde já existia o modelo SAMU, inclusive, de 

referência no mundo. 

No Brasil, o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192) é um serviço de atendimen-

to médico para casos de emergência, oferecido 

pelo governo federal em parceria com governos 

estaduais e prefeituras. Está em atividade em 926 

municípios brasileiros, alcançando mais de 92.7 

milhões de pessoas.

No Rio Grande do Norte, o SAMU foi implan-

tado em 2006, com a construção da base princi-

pal, localizado às margens do BR 304, em Maca-

íba, região metropolitana de Natal. Atualmente 

o estado possui 24 bases descentralizadas que 

atendem 52 cidades, aproximadamente dois 

milhões de habitantes, ou seja, 75% da popula-

ção potiguar. Desde 2011, o Estado vem amplian-

do a cobertura do SAMU no interior e a expec-

tativa é que, ao final de 2014, 85% do território 

potiguar esteja assistido pelo serviço.

Com o objetivo principal de proteger a vida das 

pessoas e garantir a qualidade no atendimento 

do SUS, o SAMU 192 possui um modelo de assis-

tência padronizado que opera através do aciona-

mento à Central de Regulação das Urgências, com 

discagem telefônica pelo número 192. As centrais 

possuem regulação médica regionalizada, hierar-

quizada e descentralizada.

Desde o início da implantação das primeiras 

bases do SAMU no país, o papel dos profissionais 

de enfermagem se mostrou fundamental para 

o pleno funcionamento do serviço de urgência.  

São eles que têm o primeiro contato com a vítima 

ou paciente que necessita de socorro. São eles 

também que representam o maior número den-

tre os demais funcionários da saúde.  Só no 

SAMU Natal existem 117 profissionais da área, 

sendo 89 técnicos e 28 enfermeiros para atender 

as ocorrências na capital. 

Segundo Renata de Lima, professora e enfer-

meira do SAMU Natal, a principal função do 

enfermeiro é fazer a supervisão dos demais 

técnicos de enfermagem que estão nas unida-

des de suporte básico (prestando o atendimen-

to) e dar o suporte que os técnicos precisam 

enquanto atendem uma ocorrência. Por isso, o 

enfermeiro precisa estar atento às ligações e a 

natureza das ocorrências para orientar qual 

unidade deve ser deslocada até o local.  Os 

enfermeiros do SAMU Natal compõem as equi-

pes das três Unidades de Saúde Avançada 

(USA), formada de um condutor/socorrista, um 

enfermeiro e um médico. 

Além disso, o processo de transferência hos-

pitalar, também realizado pelo SAMU 192, é de 

responsabilidade da equipe de enfermeiros, que 

está preparada para fazer o trâmite do desloca-

mento do paciente de uma unidade hospitalar 

para outra, quando solicitada. Esse profissional 

faz o contato com os hospitais para confirmação 

de vaga para o interno e ainda analisa, de acor-

do com as condições desse paciente, qual a 

ambulância adequada para o transporte e tam-

bém se o hospital receptor tem a estrutura ne-

cessária para internar o paciente. Sempre levan-

do em consideração que, mesmo enquanto o 

paciente está sendo transferido, ele continua 

internado, e por isso, sob o cuidado e a respon-

sabilidade das equipes do SAMU.

Os técnicos de enfermagem do SAMU Natal 

formam a base da equipe das nove Unidades de 

Saúde Básica (USB) juntamente com o condutor/

socorrista e das duas moto-lâncias. Os técnicos 

tem a função de identificar, no local de atendi-

mento, a gravidade do problema da vítima e 

comunicar à base. O profissional tem preparo e 

autonomia para desenvolver os primeiros socor-

ros. Para o técnico de enfermagem, Jair Goís, 

poder cumprir seu papel como profissional por 

completo é extremamente gratificante. “No 

SAMU 192 o profissional consegue ver e fazer 

tudo que está dentro da sua competência. De-

pois que você faz a ligação para o suporte avan-

çado e tem um retorno é fantástico”, relata Jair.

Para quem já exerceu a enfermagem nos sis-

temas hospitalares a principal diferença do tra-

balho no SAMU é mesmo o rápido contato com 

o paciente, que impede de se construir um vin-

culo entre o profissional de enfermagem e a 

pessoa atendida. Vínculo esse tão comum nas 

enfermarias e UTI’s dos hospitais, resultado do 

acompanhamento diário dado aos pacientes. No 

momento que o profissional de enfermagem do 

SAMU vê a vítima socorrida entrando pela porta 

do hospital ele sabe que seu trabalho se encer-

rou ali e que a partir de agora outra equipe fará 

o seu papel. “A gente fica querendo saber como 

o paciente ficou depois... Sinto falta desse acom-

panhamento contínuo do paciente, mas me 

apaixonei pelo SAMU”, comenta Renata de Lima.

Mesmo com a expansão do Sistema de Atendi-

mento Móvel de Urgência em todo país, os pro-

fissionais da enfermagem demostram uma única 

preocupação: o fato de não conseguir atender 

toda a demanda de ocorrências. De acordo com 

Renata de Lima, o SAMU Natal possui o número 

correto de ambulâncias estabelecido pelo Minis-

tério da Saúde, mas ainda assim a quantidade de 

chamados congestiona as redes, e muitas vezes, 

provoca demora no atendimento. 

O envolvimento da enfermagem no SAMU vai 

além das ocorrências na rua ou da supervisão por 

telefone. Na base de Natal, por exemplo, o traba-

lho de orientação dentro do Núcleo de Educação 

Permanente – NEP é coordenado por uma enfer-

meira, e fazem parte da equipe: um técnico de 

enfermagem, mais um enfermeiro e dois médi-

cos. O projeto tem como objetivo oferecer ações 
de educação para os profissionais da saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de Natal e trein-
amento para a população mensalmente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

se torna peculiar na forma de assistir o ser hu-

mano, especialmente, pelo ambiente e circuns-

tâncias em que essa assistência está inserida, 

mas a essência da enfermagem está explícita em 

todo o processo do atendimento móvel. É isso 

que faz os tantos profissionais do cuidado terem 

orgulho da farda que vestem e se sentirem mo-

tivados a exercer a profissão com amor.

ENFERMAGEM E SAMU: UMA RELAÇÃO IMPORTANTE E ESSENCIAL
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Geolípia Jacinto apresenta cenário e desafios da saúde do trabalhador 
de enfermagem
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Geolípia Jacinto da Silva

A 
saúde do trabalhador é uma das gran-
des questões que a sociedade terá que 
lidar neste século em busca do equilí-

brio entre o trabalho e a qualidade de vida 
humana. Condições de trabalho; a falta de 
compromisso dos empregadores com a saúde 
do trabalhador; o descumprimento da legisla-
ção vigente pelos empregadores; a carga 
horária; o estresse e as pressões por produti-
vidade são alguns temas estudados e debati-
dos por especialistas da área. A crise perma-
nente pela qual atravessa o setor de saúde 
coloca como desafio a conquista da qualida-
de de vida e saúde dos trabalhadores desta 

área. A enfermagem como profissão que está 
ininterruptamente, 24 horas, ao lado do pa-
ciente está submetida a um estresse ainda 
maior. Muitos são os estudos que ligam a 
profissão a um alto índice de acometimento 
de doenças como a síndrome de bournot, 
câncer, depressão, dentre outras. Diante disso, 
a saúde do trabalhador de enfermagem é um 
tema que necessita de uma ampla discussão 
da sociedade brasileira. Para abordar esse 
assunto o Jornal Nume, nessa edição, convi-
dou para uma entrevista a especialista Geolí-
pia Jacinto da Silva. Acompanhe, a seguir, 
como é a sua análise sobre essa realidade.

Fale um pouco sobre a sua trajetória profis-

sional e sua experiência na área de saúde 

do trabalhador

Geolípia Jacinto da Silva: Sou Técnica de En-

fermagem formada pela Escola Florence Nig-

thingale  em Anápolis. Após formada, trabalhei 

em UTI no Hospital de Base em Brasília. Realizei 

uma capacitação para Técnico Enfermagem do 

Trabalho ministrado pela Rede Hospitalar do DF, 

e em 1980 fiz concurso para Técnica de Enfer-

magem do Trabalho no Banco do Brasil e exer-

ci a profissão até e em 1985, fiz concurso para 

a carreira administrativa, e em 1997 fui aposen-

tada por doença do trabalho. Realizei várias 

capacitações na área de saúde do trabalhador 

e cursei Direito pela FAL Natal.

O meu envolvimento com a Saúde do Trabalha-

dor iniciou a partir da minha aposentadoria, 

antes não tinha nenhum envolvimento com 

movimentos sociais, sindicais e controle social.

Na busca de entender o porquê da minha inva-

lidez e o que eram essas lesões que me tiraram 

do mercado de trabalho e tiravam inúmeros 

trabalhadores. Pessoas que em função da invi-

sibilidade dos “distúrbios e lesões” além de 

impedir de realizar as suas atividades cotidianas 

ficavam dependentes fisicamente, “estigmati-

zados de lesados” e excluídos do direito de 

viver a vida em sua totalidade, e inúmeras 

perdas financeiras e sociais.

Em 1998 criamos a Associação dos Portadores 

de LER/DORT no estado de Goiás, onde realiza-

mos um intenso trabalho e denúncias junto aos 

órgãos públicos, incluindo a Promotoria de 

Saúde do MPE, DRT/GO, e OIT. Foram realizadas 

várias audiências públicas e notificações de 

várias empresas e rede bancária. Com a minha 

mudança para Natal em 2000, verificamos que 

o estado não tinha nenhuma ação na rede 

pública de saúde e sindical voltada para a saúde 

do Trabalhador.

Iniciei junto com Sindicato dos Bancários um 

trabalho focando inicialmente a prevenção das 

LER/DORT, por ser a categoria com o maior ín-

dice de adoecimento no país, de acordo com 

os dados da Previdência Social, mas também 

levando a importância da conscientização pre-

ventiva a todas as categorias. Posteriormente 

organizei um grupo com vários órgãos públicos 

que tinha interface com a saúde do trabalhador, 

sindicatos e centrais Sindicais. Criamos em 2003 

o Centro Integrado de Prevenção às Doenças 

do Trabalho – PREVDORT, e em seguida partici-

pamos da criação pela PRT/RN do Fórum Esta-

dual de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho 

– FEPMAT/RN. Foi um trabalho integrado com 

várias entidades que considero extremamente 

importante para a classe trabalhadora, pois o 

objetivo desse grupo articulado era essencial-

mente a implementação da Política de ST con-

forme define a Constituição Federal e a lei 8080, 

com um resultado inquestionável em prol da 

sociedade culminando na realização de várias 

ações, seminários, congressos, e a habilitação 

dos Centros de Referências de Natal, Caicó, 

Mossoró e o CEREST Estadual.

Qual a situação atual da saúde do trabalha-

dor em nosso Estado?

GJS: Uma das principais dificuldades é a falta 

de compromisso político dos gestores de inse-

rir a saúde do trabalhador no organograma, no 

planejamento das secretarias de saúde, e ga-

rantir a realização de concurso público para 

técnicos especializados (médicos, enfermeiros, 

engenheiros, técnicos de segurança, entre ou-

tros) para a efetivação das ações em saúde do 

trabalhador.

Com a criação da Rede Nacional de ST e poste-

riormente a Política Nacional de Saúde do Tra-

balhador que ampliou a habilitação dos CEREST 

regionais e estadual houve uma acomodação, 

e um grande equívoco por parte dos gestores 

e até mesmo do controle social. Apesar da 

Política de Saúde do Trabalhador ser uma polí-

tica de estado e definido na Constituição Fede-

ral, não é uma ação de governo, porém, há uma 

inversão de responsabilidade e os CEREST re-

gionais estão deixando de realizar o seu papel 

central e seus objetivos fundamentados na 

Portaria 1823/12 e passaram a realizar as ações 

da rede básica assumindo a assistência e a 

reabilitação dos lesionados e acidentados do 

trabalho.

O mais grave é que os gestores, essencialmen-

te aqui no RN, além de não inserir a política de 

saúde do trabalhador no seu planejamento/

orçamento, usam a verba federal destinada ao 

CEREST, impedindo que os Técnicos realizem as 

ações previstas no planejamento anual e con-

forme o que define a Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e Trabalhadora, além de dificul-

tar a realização de eventos, capacitação da rede 

básica e do controle social, aprovados pelo 

controle social. Há também uma imensa difi-

culdade na implementação da  Vigilância em 

Saúde do Trabalhador, tanto por parte do esta-

do como pelos municípios e a fiscalização e 

vigilância nos ambientes de trabalho, tem sido 

realizadas pela Vigilância Sanitária e CEREST.  Em 

função dessas atitudes houve um descrédito 

por parte dos representantes dos trabalhadores 

e do controle social e sem essa cobrança siste-

matizada e efetiva participação social dificulta 

ainda mais a implementação da Política de 

Saúde do Trabalhador no SUS. Mas mesmo 

assim posso afirmar que houve um grande 

avanço com ST no estado, para a efetivação das 

ações podemos destacar o papel do PREVDORT/

RN, das Comissões Intersetoriais da Saúde do 

Trabalhador dos Conselhos de Saúde e a impor-

tante atuação da Dra. Ileana Neiva Mousinho, 

Procuradora Regional do Trabalho.

Quais os principais riscos ocupacionais e 

doenças do trabalho a qual estão sujeitos os 

profissionais de enfermagem?

GJS: Considerando as condições nos ambientes 

de trabalho, a organização do processo de 

trabalho associados à especificidade da ativida-

de que por si só é qualificada como insalubre, 

certamente é uma das categorias com elevados 

fatores de riscos, entre os quais destacamos os 

riscos químicos(manipulação com substâncias 

diversificadas, radiações), físicos(equipamentos 

pesados, condições do espaço físico, piso ina-

dequado, condições elétricas) biológicos (per-

furação, contato com secreções/fluidos diver-

sos), ambiental(ruídos, iluminação, calor, frio, 

umidade/mofo) psicossociais(estresse elevado, 

conflito existencial diante da dor, lidar diaria-

mente com a impotência diante da morte, ter 

a sensibilidade e tato de amenizar os sofrimen-

tos do paciente e a cobrança da família) e as 

questões ergonômicas(equipamentos, o peso 

no manuseio dos pacientes, longos períodos 

em pé, tensão emocional).

Em relação às doenças do trabalho também são 

bem diversificadas, destacando principalmente 

os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
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Trabalho(dorsopatias, transtornos de discos 

cervicais e intervertebrais, as dorsalgias, as 

sinovite e tenossinovite, tenossinovite, trans-

tornos dos tecidos moles, epicondilite), as 

dores lombares são danos muito freqüentes 

incluindo  as dores ciáticas, a fibromatose da 

fáscia plantar, a tendinite, esporão), o reu-

matismo não especificado, as mialgias, 

as palpitações, gastrites, úlceras,  agrava-

mento da hipertensão arterial, transtornos de 

personalidade, transtorno mental, depressão, 

síndrome de burnout, assédio moral e cân-

ceres e até mesmo casos de abortos(produtos 

químicos, radiação, quimioterapias).

Quais são os determinantes dessa realida-

de e como se prevenir melhor?

GJS: A especificidade da atividade de lidar 

com situações adversas do ser humano(dor, 

sofrimento, morte) cuidar de pacientes com 

variadas patologias, inclusive as transmissí-

veis, exige conhecimento teórico e prático, 

alto grau de atenção, responsabilidade e 

capacidade mental e psíquica pois qualquer 

distração ou atitude(até de outro profissional) 

pode levar a situações irreversíveis como a 

morte de um paciente ou seqüelas pessoais. 

Por outro lado é um trabalho sem criativida-

de e repetitivo, executado em ambiente hos-

til, fechado, com alto teor de sofrimento, e 

que na maioria das vezes trabalham com a 

escassez de mão de obra qualificada. É um 

trabalho que ao mesmo tempo tem alto nível 

de responsabilidade e execução individual, 

contraditoriamente é também ínfimo o poder 

de decisão, pois depende sempre da organi-

zação no processo de trabalho e ação de 

outros profissionais, como por exemplo, de-

pendência da prescrição médica (médicos 

com vários vínculos empregatícios e horários 

diversificados) e a disponibilidade de medi-

camentos, e disponibilidade de equipamen-

tos e materiais, colaboração e responsabili-

dade da equipe, suporte técnico qualificado. 

São situações imprescindíveis para garantir a 

manutenção da vida humana, e esse enfren-

tamento quotidiano dos contraditórios entre 

o prescrito e o real gerado pela precariedade 

e as péssimas condições no local de trabalho, 

sobrecarga de trabalho pela falta de profis-

sionais é absorvido pelo nosso cérebro e a 

resposta vem através do adoecimento físico 

e psíquico.

Um outro aspecto que entendo determinan-

te para o adoecimento são os vários vínculos 

empregatícios com dupla ou tripla jornada 

de trabalho, associada as responsabilidades 

com a vida familiar. Como um trabalhador 

pode exercer a sua função com a atenção e 

qualidade que o paciente necessita, se ele 

próprio não tem o auto-cuidado e uma qua-

lidade de vida adequada? Não quero entrar 

no mérito da sobrevida e o status que a 

modernidade e o capitalismo definem e 

impõe a sociedade, mas nos próprios riscos 

de vida que o trabalhador está correndo para 

a manutenção da família e sobrevida com 

mais dignidade, deixando de lado uma vida 

social com lazer e mais saúde física e mental.

A prevenção está associada ao conhecimen-

to da realidade dos riscos ocupacionais da 

profissão enfrentada nas instituições, das 

normas que garantem as melhorias das con-

dições de trabalho e a consciência crítica do 

próprio trabalhador em alterar as posturas 

viciosas do trabalho, conhecer os riscos a que 

estão expostos e exigir os equipamentos de 

proteção individual e coletiva para a promo-

ção de cuidados e proteção pessoal e cole-

tiva. Inserir nos acordos coletivos a garantia 

de implementação da norma regulamenta-

dora nº 32, porém, tendo sempre em mente 

que aquele trabalho é insalubre e mesmo 

que exista uma legislação protetiva, é impres-

cindível a consciência de usar os mecanismos 

disponíveis que garantam a promoção de 

saúde do trabalhador e a sua qualidade de 

vida. Exigência do cumprimento por parte 

dos empregadores das normas regulamenta-

doras para a preservação de um ambiente de 

trabalho seguro e digno, além de garantir 

também um ambiente saudável a vida dos 

pacientes.

Para melhorar a qualidade de vida do tra-

balhador de enfermagem quais as provi-

dências básicas que os empregadores de-

veriam adotar? E os próprios profissionais?

GJS: Que os empregadores e órgãos públicos 

cumpram a legislação trabalhista no sentido 

de garantir as recomendações básicas das 

normas regulamentadoras e a garantia das 

condições de segurança no local de trabalho 

nos hospitais públicos e privados. Manuten-

ção das estruturas físicas e equipamentos 

para a plena condição de funcionalidade, 

maior rigor nas fiscalizações dos contratos e 

execução de trabalho (cumprimento de carga 

horária, excesso de vínculo empregatício), 

concursos públicos sistematizados mantendo 

o número suficiente de trabalhadores, forma-

ção e reciclagem das equipes para que haja 

uma padronização na qualidade dos profis-

sionais em todos os turnos, evitando escalas 

estressantes e funcionários com excesso de 

trabalho promovendo assim melhor relação 

e promover a atenção que o paciente neces-

sita. Garantia de salários dignos( carreira 

única) minimizando a dupla e ou tripla jor-

nada de trabalho com excessiva sobrecarga 

física e mental, trazendo sérias conseqüên-

cias de acidentes e doenças do trabalho e o 

comprometimento no trato e no atendimen-

to ao paciente.

Reafirmo a consciência crítica do trabalhador, 

que vai desde a formação pessoal e o conhe-

cimento dos riscos a que estão expostos, 

focando os cuidados básicos de promoção a 

saúde individual e coletiva no ambiente de 

trabalho e melhorar a própria qualidade de 

vida, com auto-cuidado, realizar atividades 

prazerosas que minimizem o ambiente em 

que vivem rotineiramente (normas e regras 

que divergem do real)

Qual a relação existente entre a saúde do 

trabalhador de enfermagem e a sua pro-

fissão? Quais são as principais singulari-

dades da enfermagem que levam ao 

adoecimento?

GJS: A modernidade trouxe mudanças consi-

deráveis na forma de viver e trabalhar e a 

rapidez das mudanças incluindo os avanços 

tecnológicos exigem que a educação em 

saúde do trabalhador tanto nas academias 

como nos locais de trabalho seja um proces-

so constante no sentido de possibilitar e 

produzir conhecimento teórico e efetivação 

prática para que haja respeito e autonomia 

de cada indivíduo à garantia das melhorias 

nas condições de trabalho preservando a 

integridade física e mental desse profissional.

Porém acho que há uma dictomia nessa re-

lação, apesar do conhecimento teórico, em 

função das universidades não abordarem 

com profundidade a temática de saúde do 

trabalhador, é imprescindível que o profissio-

nal de enfermagem conheça os princípios 

preventivos, para desenvolver ações preven-

tivas baseadas nas concepções básicas sobre 

a relação entre trabalho e saúde principal-

mente a subjetividade das funções e a orga-

nização do trabalho, os fatores ambientais e 

psicossociais e destacar quais as  sobrecargas 

que mais atingem os segmentos corporais 

refletidas no modo específico de trabalhar/

desgastar-se, incluindo a saúde mental e o 

estresse. 

No entanto o que se percebe é que esse 

profissional apesar de elevado índice de 

patologias em função do modo de trabalhar, 

ainda não tem a compreensão e conhecimen-

to sobre os riscos aos quais estão suscetíveis 

em um ambiente laboral inadequado capaz 

de prejudicar o bem-estar físico e mental de 

modo geral dos trabalhadores, refletindo 

ainda na qualidade do trabalho desempenha-

do. 

Nessa perspectiva, a minha percepção é que 

falta aprofundamento, conhecimento, deba-

tes e reflexão sobre a realidade das variáveis 

da função e da atividade da enfermagem e 

as questões do trabalho propriamente dito, 

diferenciando o trabalho escrito(ocupação e 

função) do trabalho real e seus enfrentamen-

tos quotidiano. 

Convivemos com uma realidade de falta 

de boas condições de trabalho no setor da 

saúde, especialmente, a pública. Como 

trabalhar a saúde do trabalhador neste 

contexto? É possível sem mudança do ce-

nário?

GJS: Os órgãos públicos que tem interface 

com a Saúde do Trabalhador tem desenvolvi-

do um trabalho sistemático, realização de 

eventos, conferências e acredito que através 

do conhecimento e da atuação integrada entre 

empregadores, trabalhadores tem como mini-
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mizar essa caótica situação. Porém, são vá-

rios fatores que levam a essa realidade, co-

meçando pela omissão e negligência no 

cumprimento da vasta legislação brasileira 

que garantem a proteção do meio ambiente 

do trabalho por parte dos gestores e empre-

gadores; Falta consciência crítica e atuação 

sistematizada, coletiva e compartilhada por 

parte dos representantes dos trabalhadores, 

órgãos públicos e do próprio trabalhador. 

Falta vontade política e omissão dos gestores 

públicos e privados com a promoção da 

saúde dos trabalhadores. Falta compromisso 

na implementação da Vigilância em Saúde 

do Trabalhador pelas secretarias de saúde, 

que seria um grande avanço, porém há gran-

de resistência por parte dos técnicos dentro 

das secretarias na efetivação dessa política 

garantida através da lei 8080/91, das portarias 

que regulamentam as ações da Política de 

ST, incluindo a portaria 1823/12 que deixa 

claro a importância desse mecanismo no 

sentido de reduzir aos adoecimentos e aci-

dentes do trabalho pelo SUS.

Também tem o aspecto que se por um lado 

os empregadores públicos e privados co-

nhecedores da ineficiência da fiscalização 

trabalhista e de que o trabalho é a base para 

a sobrevivência humana preferem burlar as 

leis e submetem seus funcionários as pés-

simas condições de trabalho e o trabalhador 

frente a sua responsabilidade de mantene-

dor de sua família e a necessidade de so-

brevivência pessoal ignora a legislação tra-

balhista protetiva e preferem submeter à 

degradação dos ambientes de trabalho, e 

ainda que tenha conhecimento de que 

aquela situação degradante e exploradora 

é a geradora de doenças, mutilação e morte, 

preferem manter-se empregado e garantir 

a sobrevida de seus familiares.

Por outro lado e que acho que é um dos as-

pectos cruciais é que tem a ineficiência dos 

representantes sindicais que preocupam 

muito mais com as questões salariais do que 

a luta sistematizada por melhoria das condi-

ções de trabalho. Vejo muitas categorias que 

durante a negociação salarial e nos indicativos 

de greve mencionarem que estão lutando 

pelas melhorias das condições de trabalho, 

porém assim que atingem os objetivos dos 

reajustes  salariais, além de não garantir cláu-

sulas sobre a segurança e saúde do trabalha-

dor retornam imediatamente ao trabalho, e a 

degradação dos ambientes de trabalho per-

manecem inalterados causando o adoecimen-

to e os acidentes de trabalho. Implementar a 

NR 32 em toda rede hospitalar com capacita-

ção, acompanhamento e envolvimento dos 

trabalhadores em parceria com os órgãos de 

defesa dos trabalhadores, incluindo Ministério 

Público do Trabalho e Superintendência Re-

gional do Trabalho e CEREST.

Do ponto de vista emocional do estresse 

qual são os principais fatores que afetam 

o profissional de enfermagem levando ao 

adoecimento e como identifica-los.

GJS: O trabalho por si só apesar de ter papel 

fundamental na organização da vida humana 

e de todas as relações que se estabelecem 

entre as pessoas, é de certa forma degradan-

te. No contexto do mundo do trabalho faz-se 

necessário um olhar macro pois há profissões 

com características diferenciadas e que tra-

zem ao mesmo tempo fatores estressantes 

com consequências na saúde do trabalhador. 

No profissional de saúde há a exigência da 

relação com o cuidar do outro em condições 

tão especiais e em local sombrio e até hostil, 

além do enfrentamento diário que exige 

ações rápidas e essenciais para garantir a 

saúde, tem o dever e obrigação de salvar a 

vida de milhares de pacientes. Porém muitas 

vezes a falta de condições para realização 

das ações gera a impotência e essa frustração 

por si só é desencadeador de conflitos pes-

soais e existenciais. No caso do profissional 

de enfermagem essa realidade é mais acen-

tuada em função da especificidade e a forma 

de trabalhar que a atividade exige, lidar com 

situações adversas do ser humano e 

pacientes(dor, sofrimento, morte) cuidar de 

pacientes com variadas patologias, inclusive 

as transmissíveis, lidar diariamente com pa-

cientes graves em condições físicas degra-

dante e risco iminente de morte, associadas 

as inúmeras dificuldades pela degradação 

das condições de trabalho além de consumir 

a energia física e mental dos trabalhadores, 

tem minado seu compromisso, sua dedicação 

e tornando-os descrentes com relação a suas 

conquistas e sucesso no trabalho. Além 

disso, tem a situação do entorno em que a 

gravidade das funções são realizadas, como 

condições anti-ergonômicas, sobrecarga na 

distribuição dos afazeres que exige a produ-

ção a todo custo, a exigência de chefias, 

pacientes e familiares, responder pela pre-

cariedade nos ambientes de trabalho(falta 

de medicamentos, ausência de equipamen-

tos, superlotação, em condições físicas e 

ambientais degradante) com certeza é um  

produtor de conflitos interpessoais, altera-

ções na saúde física e psíquica de trabalha-

dores de enfermagem, além de comprometer 

os resultados do trabalho, repercutindo nas 

organizações devido as ausências. 

A qualidade do cuidado está relacionado 

diretamente ao bem estar do profissional, 

mas o que se percebe é que há uma escas-

sez de estudos, análise e debates de inter-

venções realizáveis dentro do turbulento 

ambiente hospitalar para redução do estres-

se ocupacional. Para tanto é fundamental o 

conhecimento sobre os fatores específicos 

da profissão gerando medidas que visam 

garantir condições de trabalho e redução 

do desgaste físico e emocional são funda-

mentais para os profissionais de enferma-

gem. Um trabalho conjunto e integrado com 

vários atores que tenham interface com a 

saúde do trabalhador aumentaria a sensibi-

lização e conscientização dos profissionais 

e empregadores públicos e privados quanto 

a natureza e ocorrência do estresse e au-

mento dos casos burnout, certamente traria 

benefícios e minimizaria a situação de de-

sencantamento e sofrimento com essa pro-

fissão tão nobre e essencial da vida humana.

Hoje existe uma mobilização nacional 

para a aprovação do Projeto de Lei que 

regulamenta a jornada de trabalho de 

Enfermagem em 30 horas semanais. 

Como a senhora analisa esse projeto do 

ponto de vista da saúde do trabalhador.

GJS: Sendo os profissionais de Enfermagem 

responsáveis por ações de promoção à 

saúde, prevenção de doenças, assistência à 

saúde, reabilitação e lidam diretamente com 

a complexidade do sofrimento, a angústia 

e a morte e que necessita de assistência 

contínua e sistematizada é indispensável 

garantir aos profissionais condições adequa-

das para a realização do trabalho, e sem 

dúvida com a diminuição da carga horária, 

os ganhos seriam revertidos não somente 

na promoção de saúde e qualidade vida do 

profissional, diminuição de adoecimento e 

acidentes do trabalho e consequentemente 

o absenteísmo. A aprovação do projeto tra-

ria ganho a sociedade de forma geral pois 

haveria melhorias no atendimento aos pa-

cientes e maior eficácia na efetivação das 

políticas públicas na área de saúde.

Por outro a jornada de 30 horas semanais 

do profissional de enfermagem, além de ser 

um anseio dos profissionais de saúde a luta 

pelas melhorias das condições de trabalho 

na rede hospitalar tem sido debatido em 

vários espaços que tem interface com a 

saúde do trabalhador, incluindo delibera-

ções das Conferências Nacionais de Saúde, 

em especial a Conferência Nacional de 

Saúde do Trabalhador realizada em 2005.

Fique a vontade para fazer as suas con-

siderações finais. 

GJS: Agradeço ao COREN pela oportunidade 

e falar um pouco sobre esse profissional de 

enfermagem que é essencial na vida humana, 

além de ser um áreas protagonistas do siste-

ma de saúde, pois cabe a ele assistir os pa-

cientes, monitorar a evolução e os resultados 

entre tantos cuidados Essas responsabilidades 

não se restringem aos casos agudos hospita-

lar, mas também abrangem a atenção primá-

ria, e os cuidados paliativos e preventivos, que 

são desafios cruciais na área da promoção à 

saúde da população.Mas é também, não po-

demos esquecer que para além da assistência 

direta, que se transforma em um ouvidor, 

defensor e mediador dos interesses do pa-

ciente e que ao mesmo tempo oferece com-

paixão e dignidade ao paciente, é um ser 

humano merecedor de respeito, reconheci-

mento e condições dignas de trabalho.
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HOMENGEM A PROF. DOUTORA RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO 

Gratidão, reconhecimento, referência, in-

tegridade, ética, exemplo, notoriedade, con-

tribuições ao ensino da Enfermagem, contri-

buição nas políticas e movimentos de valori-

zação da enfermagem, destacado valor na 

transmissão do conhecimento e na constru-

ção de um marco teórico, são algumas pala-

vras e frases que ajudam a definir o que levou 

o Coren-RN a promover uma justa homena-

gem, na tarde do último dia 12 de maio, a 

Prof.ª Dra. Raimunda Medeiros Germano. 

A homenagem aconteceu dentro da progra-

mação da Semana de Enfermagem 2014 de 

Natal/RN e reuniu docentes da UFRN, profis-

sionais de enfermagem e estudantes, repre-

sentantes do Coren-RN e familiares de Rai-

munda Germano num momento histórico de 

reconhecimento de suas importantes contri-

buições para Enfermagem Mundial.

Para prof.ª Nadir Soares coube a missão de 

tentar traduzir em texto um pouco do que 

significa a atuação de Raimunda Germano para 

a Academia, o Rio Grande do Norte e a Enfer-

magem Brasileira. A seguir apresentamos um 

resumo desse texto na nossa seção “Mnemo-

sine” destinada a preservar a memória: 

Teté, Salete, Raimundinha, enfim, Raimunda Medei-

ros Germano, é a pessoa que queremos homenagear. 

Falar de Raimundinha é uma honra e um prazer por 

toda sua história e contribuições teóricas para o ensino 

acadêmico de enfermagem, como também por tratar-

-se de uma pessoa muito querida no ambiente familiar, 

entre os amigos e entre seus colegas profissionais, 

orientandos e alunos.  Isso porque durante toda a sua 

trajetória de vida é exemplo de pessoa generosa, soli-

dária, responsável e que pauta suas atitudes, sobretu-

do, pelo senso de justiça e ética. Portadora de um vasto 

conhecimento na área de educação/saúde e enferma-

gem é reconhecida, nacionalmente, pela sua capaci-

dade intelectual e seu importante legado teórico. No 

entanto, isso jamais lhe trouxe qualquer gesto de vai-

dade ou arrogância; ao contrário, é uma pessoa extre-

mamente simples e afetuosa, e por onde passa deixa 

lições de verdadeira sabedoria.

Nascida em Caicó/RN, no dia 09 de fevereiro, reali-

zou a sua formação básica - primário e secundário – 

nesse município, no Colégio Santa Terezinha. Mudou-

-se para Fortaleza, onde iniciou a sua graduação em 

Enfermagem. Posteriormente foi transferida para a 

Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, onde 

concluiu sua graduação em 1965.

Ao término do curso de Enfermagem, foi convidada 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN, precisamente pela administração do, então, 

Hospital das Clínicas, em Natal, para integrar o seu 

quadro de enfermeiros onde começou a trabalhar em 

janeiro de 1966. Na ocasião, o Hospital começava a 

estruturar-se como espaço de ensino universitário. Ao 

mesmo tempo, foi designada para lecionar no curso de 

Auxiliar de Enfermagem da Escola de Auxiliares de En-

fermagem de Natal, que funcionava naquela Instituição 

desde 1955. Nesse Hospital permaneceu por nove anos.

No período de 1969 a 1974 desenvolveu atividades 

docentes na Faculdade de Sociologia e Política, quan-

do o curso de Sociologia da Fundação José Augusto 

foi incorporado à Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Neste período conheceu José Willington 

Germano que viria a tornar-se seu esposo em 1975, 

hoje emérito professor das Ciências Sociais da UFRN 

e companheiro exemplar com o qual constituiu uma 

sólida família de duas filhas, Rachel e Sílvia que aca-

baram por lhes presentear com três netos - Lucas, 

Gabriela e o recém-chegado, Bernardo. 

Na mesma década de 1970, o ensino de Enferma-

gem, antes apenas de nível médio, passou também 

a se estruturar como curso de nível superior, atenden-

do à reforma universitária. Tendo que decidir em qual 

área permanecer, Raimundinha fez opção pelo ensino 

da enfermagem, ficando, a partir de então, vinculada 

funcionalmente apenas ao Departamento e à Escola 

de Enfermagem. O título de professora da referida 

Fundação a credenciava para as atividades na Enfer-

magem e, assim, foi imediatamente convidada a as-

sumir a coordenação do curso de graduação que se 

estruturava naquele momento.

Desde então, passou a se envolver nas lutas políticas 

referentes ao ensino da enfermagem, com vistas a 

melhorar a sua qualidade. Tal combate não se restrin-

giu ao âmbito universitário, mas se estendeu para o 

campo da ação da Associação Brasileira de Enferma-

gem (ABEn), na qual em diversas ocasiões participou 

- em nível local e nacional – da direção e discussões 

a respeito do ensino e da prática de enfermagem, 

bem como do próprio movimento nacional de reno-

vação da ABEn, liderado pelo Movimento Participação, 

vitorioso em 1986, mas cujas raízes remontam ao ano 

de 1979. Participou na construção e militância política 

e intelectual deste movimento de renovação. 

Merece destaque a sua atuação no campo da orga-

nização profissional, quando por ocasião da criação 

do Cofen em 1973 e tendo em vista a necessidade de 

instalação de uma Regional no Estado, por delegação 

da Presidente do Cofen, Dra. Maria Rosa Souza, a 

Professora Raimunda Medeiros Germano assumiu o 

encargo de organizar e articular a junta especial do 

Coren-RN, concluindo este trabalho com a eleição da 

primeira Diretoria do Coren-RN (Gestão 1975-1978), 

sob a presidência da Enfermeira Oscarina Saraiva 

Coelho, que tomou posse em 30 de outubro de 1975. 

Na universidade permaneceu no cargo de coorde-

nadora do Curso de Enfermagem de 1974 a 1976, le-

cionando a disciplina “Didática Aplicada à Enfermagem”.

Quando resolveu fazer o mestrado em Educação na 

UNICAMP em 1977, pensou num projeto que contribu-

ísse para o ensino de Enfermagem. Por que o distan-

ciamento entre docentes e discentes? Por que um 

ensino tão militarizado? Por que um discurso tão 
carregado de humanismo e, contraditoriamente, 
atitudes tão repressoras com os alunos, pacientes 
(doentes) e equipe hierarquicamente subalterna? 

Assim, realizou uma pesquisa analisando o pensamen-

to da Enfermagem brasileira por meio do seu mais im-

portante instrumento pedagógico que é a Revista Brasi-

leira de Enfermagem, periódico de circulação nacional. 

Vale salientar que na ocasião (1977-1978), a socieda-

de brasileira vivia um momento muito rico do ponto de 

vista político com a retomada das mobilizações da so-

ciedade civil contra o regime autoritário. Isso sem dú-

vida contagiou alunos e professores do curso e concor-

reu, também, para uma definição deste objeto de 

pesquisa. A dissertação de mestrado, que posteriormen-

te se transformou em livro, foi extremamente significa-

tiva para a enfermagem brasileira na medida em que 

contribuiu de maneira marcante com a produção teó-

rico-crítica da profissão, trazendo reflexões e peso 

acerca das relações entre educação-estado-sociedade. 

Contudo, antes de realizar a dissertação de mestrado, 

ou seja, após a conclusão dos créditos (1977-1978), 

voltou em 1979 para Natal-RN, onde reassumiu as suas 

atividades docentes como professora das disciplinas: 

Didática Aplicada à Enfermagem; Prática do Ensino para 

os alunos da Licenciatura em Enfermagem e Exercício 

da Enfermagem, englobando a Ética Profissional.

Em 1980, foi eleita chefe do Departamento de Enfer-

magem para o período 1980-1982. A experiência viven-

ciada reforçou seus propósitos para a pesquisa já refe-

rida. Assim, após terminar o período de chefia, imedia-

tamente iniciou a dissertação, a qual teve por título - 

Educação e Ideologia da Enfermagem no Brasil - con-
cluindo no ano seguinte, 1983, sob a orientação do 
Prof. Dr. Newton César Balzan, tendo recebido o 
conceito máximo da banca examinadora.

Este trabalho, por conter uma visão crítica do ensino, 

foi praticamente pioneiro no campo da Enfermagem, 

por conseguinte aceito pela Cortez Editora para ser 

publicado sob a forma de livro. Assim sendo, em 1984 

veio a lume a primeira edição do referido texto, sob 

o título Educação e Ideologia da Enfermagem no 

Brasil, que, em virtude da grande aceitação entre os 

enfermeiros de todo o país, sejam eles vinculados às 

Escolas de Enfermagem, sejam eles pessoas que 

atuam diretamente nos serviços, logo se esgotou. Em 

1985 foi reeditada, com tiragem superior à primeira, 

e em 1993 a terceira edição, sendo relançado pela 

editora Yendis a sua quarta e quinta edições. Hoje é 

uma das principais referências nos estudos e disciplinas 

que abordam a história da educação e da profissão em 

todas as escolas do país.

A repercussão de tal trabalho foi significativa. Tanto 

é que recebeu inúmeras cartas de apoio à publicação, 

como também foi convidada a participar de debates 

Aula prática no laboratório da escola de auxiliar de 
enfermagem-UFRN

Enfermeira do Hospital das Clínicas
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Esta pesquisa teve como ques-

tão norteadora: Quais os marcos 

teóricos e estruturais do currículo 

de graduação em enfermagem 

das universidades públicas no 

estado do Rio Grande do Norte? 

Assim, foram objetivos deste estudo: Analisar os 

marcos teóricos e estruturais do currículo de gradua-

ção em enfermagem das universidades públicas no 

estado do Rio Grande do Norte; Identificar os marcos 

teóricos e os modelos de formação que orientam os 

marcos estruturais dos currículos dos cursos de enfer-

magem das universidades públicas estudadas; Anali-

sar as concepções de formação dos currículos a partir 

das vozes dos coordenadores de cursos. Trata-se de 

um estudo qualitativo, analítico, comportando as 

discussões da pesquisa documental e empírica. Par-

ticiparam dez docentes que atuam como coordena-

dores dos cursos de graduação em enfermagem ou 

orientadores acadêmicos, na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Central em Natal 

e Faculdade de Ciências da Saúde (Facisa), em Santa 

Cruz, e na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), Campi Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros. 

As informações coletadas por entrevista foram anali-

sadas através da sociologia cartográfica ou cartografia 

simbólica de Boaventura de Sousa Santos. A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UERN, mediante o CAAE: 03610912.7.0000.5294. Todos 

os participantes assinaram o Termo de Consentimen-

to Livre e Esclarecido e foram identificados por pseu-

dônimos, tais como instrumentos da navegação ma-

rítima. Da análise cartográfica, foram elaborados 

cartogramas de significados a partir dos depoimentos 

dos docentes entrevistados. Os resultados e discussão 

foram apresentados em quatro artigos científicos. O 

primeiro artigo, intitulado A análise de projetos peda-

gógicos em enfermagem à luz da cartografia simbó-

lica, apresenta a utilização do método cartográfico 

nas pesquisas e no estudo dos currículos de enfer-

magem. No artigo Análise dos marcos teórico-filosó-

fico, estrutural e referencial nos currículos de enfer-

magem, esses marcos são conceituados nos currícu-

los da UERN e da UFRN. Os principais desafios enfren-

tados na realização do estágio curricular supervisio-

nado em enfermagem estabelecem uma reflexão 

sobre as dificuldades que os supervisores de estágio 

apresentam, principalmente, no tocante à relação 

ensino/serviço e à articulação teoria/prática. Os está-

gios da Facisa se assemelham aos dos campi Caicó e 

Pau dos Ferros da UERN, pela realidade da interiori-

zação. Já os estágios da UERN Mossoró e da UFRN 

campus central são bastante semelhantes pelo fato 

de serem os cursos de enfermagem mais antigos no 

estado, com campos bem consolidados. No último 

artigo são discutidas as Mudanças na formação em 

enfermagem a partir do perfil do egresso, que ganha-

ram um impulso a partir das reformulações curricula-

res propostas pelas diretrizes curriculares nacionais. 

O estudo concluiu, pela análise dos marcos teóricos 

e estruturais dos currículos dos cursos de enfermagem 

das universidades públicas do Rio Grande do Norte, 

que existe uma intenção explícita em formar enfer-

meiros voltados para o sistema único de saúde e uma 

busca em elaborar inovadores projetos pedagógicos 

de curso conforme as diretrizes curriculares nacionais 

para a área de enfermagem. A tese defendida nesta 

investigação foi que os currículos das instituições 

públicas de ensino superior de enfermagem no esta-

do do Rio Grande do Norte avançaram de uma for-

mação centrada no modelo biologicista, de orientação 

flexneriana, para o ensino capaz de articular a saúde 

com as questões sociais, políticas e culturais. 
Palavras-chave: Educação em enfermagem; cartografia; 

currículo; instituições de ensino superior.

em vários eventos estaduais, nacionais e internacio-

nais. Em 1985, participando de um painel durante a 

reunião anual da SBPC em Belo Horizonte, teve opor-

tunidade de discutir com enfermeiros de todo o Brasil 

o conteúdo do estudo.

Em 1987 iniciou o doutoramento com o objetivo de 

continuar o estudo realizado no mestrado, particula-

rizando e aprofundando alguns dos aspectos ali abor-

dados e priorizando a questão da ética e do seu en-

sino, por considerar a base fundamental na formação 

do enfermeiro. 

Sua tese de doutorado, também orientada pelo Prof.

Dr. Newton César, Balzan, da Faculdade de Educação/

Unicamp, obteve de igual modo, conceito máximo, e 

idêntica repercussão que a sua dissertação, sendo 

objeto de publicação da editora Cortez no ano de 

1993, sob o título “A ética e o ensino da Ética na en-

fermagem do Brasil”.

Pela sua brilhante trajetória, recebeu o premio Rosá-

lia Moura em 2002 - Observatório RH NESC/UFRN - além 

de ser homenageada semestralmente pelas turmas 

concluintes de enfermagem como nome da turma, 

professora homenageada, patronesse ou paraninfa. 

Também recebeu recentemente homenagem da UFRN 

na inauguração de um auditório no prédio do comple-

xo de enfermagem, que recebeu o seu nome. 

Contribuiu decisivamente como professora de gra-

duação e pós-graduação em enfermagem no Depar-

tamento de Enfermagem da UFRN por longos anos, 

sendo responsável juntamente coma as professoras 

Bertha Cruz Enders e Gláucia Maciel de Farias, pela 

criação do Programa de Pós-Graduação em Enferma-

gem da UFRN, além de  colaborar com outros progra-

mas de pós-graduação em saúde desta universidade, 

seja orientando mestrandos e doutorandos, seja par-

ticipando de inúmeras bancas examinadoras de defe-

sa de dissertação e de tese em todo o país. No campo 

científico-cultural é membro efetivo da ABEn, uma das 

fundadoras da ABEn/RN e presidente desta seção na 

gestão 1970-1976. Atuou como membro da diretoria 
de educação da ABEn Nacional onde prestou rele-
vantes serviços de assessoria e consultoria.

Na sua trajetória tem participado como conferen-

cista convidada de Congressos, Seminários e outros 

eventos na área da enfermagem/saúde. Teve atuação 

nas atividades acadêmicas promovidas da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, partici-

pando de diversas reuniões da associação, na condi-

ção de palestrante, conferencista e/ou autora de tra-

balhos científicos. Foi membro do comitê de ética em 

pesquisa da UFRN, e é consultora da Revista Brasileira 

de Enfermagem, Revista Texto & Contexto, Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, Revista Técnico-Cien-

tífica da Enfermagem e Revista da Rede de Enferma-

gem do Nordeste. 

Nos últimos dez anos vem acumulando uma vasta 

produção acadêmica no campo da ética e da educa-

ção, o que amplia e legitima a sua condição de reno-

me nacional, comprovado pelas inúmeras citações e 

referências em trabalhos científicos na área da saúde 

e na enfermagem. Dentre os títulos publicados, des-

tacam-se livros e capítulos dos livros: CEFOPE/RN: uma 

experiência de formação de recursos humanos em 

saúde (1996); Do Sonho à Realidade: 50 anos da es-

cola de Enfermagem de Natal (2005); O Ensino de 

Enfermagem no Brasil: passado e presente. In: Escolas, 

Cultura e Identidades (2004). Encurtando distâncias, 

vencendo obstáculos, articulando saberes: uma expe-

riência em enfermagem. In: PROFAE: Educação Profis-

sional em Saúde e Cidadania (2002). Relações profis-

sionais de saúde/paciente: direitos e deveres. In: 

Bioética, um sentido para a vida? (2001). A Ética na 

formação dos profissionais da saúde. In: Educação, 

Saúde e Trabalho – antigos problemas, novos contex-

tos, outros olhares.

Em reconhecimento à sua grande contribuição, quer 

seja no campo da Educação, da Ética, do Político e do 

Social, visto o seu alto grau de compromisso com a 

enfermagem e a saúde, não só do Rio Grande do 

Norte, mas, de todo o país, recebeu singulares e res-

peitáveis homenagens por meio dos prêmios que 

vieram a somar-se ao prêmio “Rosália Moura”, conce-

dido pelo Observatório RH NESC/UFRN, em 2002; como 

o Prêmio “Gente que Faz Saúde”, concedido pelo Mi-

nistério da Saúde e a Organização Pan-Americana - 

OPAS/OMS, em 2006; a Menção Honrosa do Ministério 

da Saúde pela Política Nacional de Humanização em 

2009; Prêmio Ana Néri 2011, concedido pelo COFEN; 

Prêmio de Mérito Acadêmico 2013, concedido pela 

ABEN por ocasião da realização do XVII Seminário 

Nacional de Pesquisa em Enfermagem (SEPEN).

Por tudo isso, Raimundinha e por nos sentirmos 

contagiados pelo seu absoluto espírito amigável e 

ético, nada mais justo e sincero, do que hoje prestar-

mos esta nossa homenagem em reconhecimento às 

grandes e significativas lições de vida e exemplos de 

profissionalismo, em nome de toda enfermagem do 

Rio Grande do Norte, por meio do Coren-RN, nesse 

dia do Enfermeiro, 12 de maio de 2014!

Homenagem Ana Néri entregue pelo Cofen-19-08-2011

Homenagem Ana Néri entregue pelo Cofen-19-08-2011
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Análise dos marcos teóricos e estruturais do currículo de graduação 
em enfermagem no Rio Grande do Norte

Cecília Nogueira Valença
Tese de doutorado de Enfermagem Departamento de Enfermagem UFRN  
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EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA- EAD NA ENFERMAGEM

F
alar sobre Educação à Distância (EAD) 
no âmbito da enfermagem exige olhares 

diferenciados e ampliados. Não resta dú-

vida que esta modalidade de ensino, no âmbito 

geral, tem trazido possibilidades importantes para 

processos educativos e ferramentas que supera-

ram à distância física. No entanto, os olhares 

devem considerar que existem variados cenários 

de aprendizagem virtual, os quais exigem diferen-

tes competências e habilidades. Faz jus iniciar 

minha opinião sobre o tema, fazendo este desta-

que, pois nossa visão de efetividade do espaço 

virtual nesta modalidade de ensino, no âmbito da 

enfermagem, varia quando aplicada à graduação, 

aperfeiçoamentos e pós-graduação.

Considerando que vamos opinar em algo no 

campo da enfermagem, importante resgatarmos 

seu conceito. Segundo Dra. Wanda de Aguiar 

Horta, é “a ciência e a arte de assistir ao ser hu-

mano (indivíduo, família e comunidade), no aten-

dimento de suas necessidades básicas; de torná-

-lo independente desta assistência, quando pos-

sível, pelo ensino do autocuidado, de recuperar, 

manter e promover sua saúde em colaboração 

com outros profissionais”, Pois bem, preliminar-

mente, percebe-se que formar profissionais que 

lidarão diretamente com a “vida humana” não 

pode ser colocada no mesmo patamar de qual-

quer outra formação que lidará com papeis ou 

materiais mortos.

Fazer esta diferenciação do processo formativo 

da enfermagem em relação a outros cursos e, 

internamente, no âmbito da enfermagem, em 

relação a tipos e graus de processos educativos, 

se faz extremamente necessário para entender-

mos que a modalidade de EAD será avaliada di-

ferentemente em cada um desses contextos. 

No tocante ao campo da profissionalização em 

enfermagem, a modalidade de EAD foi destaque 

no mundo inteiro, na formação pedagógica à 

distância dos tutores e supervisores enfermeiros 

do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores 

da área de Enfermagem-PROFAE, instituído em 

1999 pelo Ministério da Saúde em parceria com 

Ministério da Educação e Ministério do Trabalho 

e Emprego. Graça a este projeto, milhares de 

profissionais puderam passar da condição de 

Atendentes para Auxiliares de Enfermagem através 

da qualificação/treinamento presencial em serviço 

feita pelos enfermeiros especializados através da 

modalidade EAD, sem correr o risco de reduzir a 

qualidade do processo educativo e dos serviços 

oferecidos em decorrência da ampliação da clien-

tela atendida. Como podemos ver as ferramentas 

do ensino à distância são bastante eficazes no 

campo da pós-graduação e de cursos de aperfei-

çoamento, pois estes apenas acrescentam saberes 

e conhecimentos, os quais vão qualificar ainda 

mais seu exercício profissional. No Rio Grande do 

Norte temos uma Secretaria de Educação a Dis-

tância da UFRN que tem sido reconhecida nacio-

nalmente, possibilitando projetos de grande am-

plitude, nas Instituições, no âmbito da Política 

Nacional Educação Permanente em Saúde-EPS e 

na pós graduação. Certamente a modalidade em 

EAD tem contribuído consideravelmente para o 

acesso ao conhecimento e para processo de 

qualificação dos profissionais nas diferentes áreas.

Já no tocante a formação (técnica e gradua-

ção) da enfermagem a situação é completa-

mente diferente, estes alunos ainda não tem 

nenhuma qualificação para o exercício profis-

sional e estão sendo formados para adquiri-la, 

necessitando de serem avaliados em seus co-

nhecimentos, habilidades e atitudes. Como 

formar profissionais à distância para tão com-

plexa responsabilidade do cuidado humano? 

Como avaliar à distância habilidades e atitudes 

desses alunos (futuros profissionais)? 

Esta é uma grande preocupação do 
Conselho Federal de enfermagem-COFEN, 
que afirma não ser concebível a formação de 
um futuro trabalhador do Sistema Único de 
Saúde, que cuidará diretamente de usuários 
nos mais diversos cenários, apenas utilizan-
do-se dos meios de educação a distância, 
recomendando ao MEC, inclusive, que não 
sejam reconhecidos cursos nessa modalida-
de de ensino e que sejam revisadas as auto-
rizações já concedidas para esta modalida-
de. Esta recomendação se deu em face a 
preocupação com a qualidade da formação, 
considerando, que mesmo sendo totalmente 
presencial há um grande número de proces-
sos éticos por erros no exercício profissional, 
imagine se esta formação for à distância. 

O argumento legal do COFEN se pauta nas Di-

retrizes Curriculares Nacionais-DCNs para o curso 

técnico e de graduação em Enfermagem, que não 

admitem esta modalidade para a formação em 

enfermagem, prevendo a formação exclusivamen-

te presencial, permitindo, no entanto, em caráter 

complementar, atividades realizadas a distância, 

valorizando a iniciativa do educando de buscar 

complementação para o seu aprendizado. Além 

do grande número de processos éticos por erro 

Ora, fica claro as exigências das Diretrizes Cur-

riculares Nacionais para o curso de graduação em 

enfermagem, instituídas pela Resolução CNE/CES 

nº 3/2001, que obriga a manter cenários reais com 

laboratórios vivos, onde se desenvolvem aulas 

práticas desde o 1º ano de curso sob o acompa-

nhamento presencial do professor e, nos dois 

últimos semestres, o Estágio Supervisionado que 

obrigatoriamente tem que ser supervisionado pelo 

enfermeiro nos serviços de saúde. Acrescenta-se 

à esta exigência a questão da necessidade de 

práticas no Sistema Único de Saúde, o qual tem 

a estratégia de Saúde da Família como estruturan-

te da Atenção básica, onde se encontram 85% 

dos problemas de saúde, funcionando em horá-

rios comerciais diurnos, exigindo a presença física 

do aluno nestes períodos. Ressalta-se ainda que 

o percentual de atividade prática deverá ser supe-

rior ao de atividades teóricas e mesmo estas são 

realizadas em situação teórico-prática, elevando 

mais ainda o quantitativo de atividades de campo. 

Volta-se a questionar, como formar profissio-

nais da enfermagem à distância quando este 

processo acontece em pleno processo de traba-

lho, na relação ensino-serviço, exigindo do estu-

dante e do professor participação integral no 

processo de cuidar de cada um, conforme sua 

singular necessidade, considerando o processo 

vivo da saúde-doença, e capacidade de tomada 

de decisão para intervir sobre a realidade. Ou 

seja, competências relacionais que envolvem 

educador-educando-usuário. 

Destarte, não resta dúvida, que em outras si-

tuações, como cursos de aperfeiçoamento ou 

na pós graduação, a EAD em enfermagem tem 

oportunizado aos profissionais a inclusão e aces-

so aos processos educativos que fortalecem o 

compromisso social do estado brasileiro, levando 

conhecimento ao maior número de pessoas 

possível, ampliando a visão de mundo daqueles 

que de outra forma permaneceriam excluídos 

desse processo.

Conclui-se que são incontestáveis os avanços 

alcançados nas diversas áreas do conhecimento 

no campo da EAD produzindo avanços significa-

tivos capazes de conduzir a ação segura e eficaz. 

Não obstante, as ciências da saúde, entre as quais 

as ciências da Enfermagem precisamos ter caute-

la na identificação dos objetivos do processo 

pedagógico, pois, na maioria dos casos há neces-

sidade de acrescer outros espaços e técnicas de 

aprendizagem diferentes, pautadas na relação 

direta insubstituível entre o educador e educando, 

entre quem cuida e quem é cuidado. Fundamen-

tal lembrar que o processo formativo em saúde-

-enfermagem é vivo, portanto, humanescente, 

exige a expansão do ser, com significado e sen-

tidos sobre o fenômeno real. 

Enfim, existem os avanços e os desafios da EAD, 

o fundamental é saber aonde, para quem e como 

utilizar esta modalidade de ensino. 

Ana Tânia Sampaio


