
A Faculdade de Medicina da USP criou um documento que 
faz parte do Projeto Gênero, Violência e Direitos Humanos – 
Novas Questões para o Campo da Saúde, que aborda o tema 
da violência doméstica contra a mulher. Além de informações, 
a cartilha “O que devem saber os profissionais de saúde para 
promover os direitos e a saúde da mulher em situações de vio-
lência doméstica” dá dicas para o profissional da saúde sobre 
como lidar com a vítima.
Na cartilha, que pode ser copiada gratuitamente no endereço 
www.fm.usp.br/gdc/docs/preventivaextensao_2_cartilhavio-
lencia.pdf,  são apresentados os motivos pelos quais a mulher 
não conta que sofreu violência, e entre eles estão vergonha, 
culpa, temor pela sua segurança ou pela de seus entes queridos, 
entre outros. E também são citados os principais motivos pe-
los quais os profissionais da saúde não perguntam: acreditam 

que violência doméstica não é um problema da área da saúde, 
alguns acham que a mulher merece ou pede o abuso (caso con-
trário já teria se separado) acham que a violência é um proble-
ma pessoal e podem ofender a mulher caso perguntem, têm 
medo de represálias por parte do agressor etc.
A violência doméstica é a mais frequente forma de opressão 
sofrida pelas mulheres. Cerca de 30% delas em idade fértil são 
vítimas, porém, das que frequentam serviços de saúde em bus-
ca de tratamento ou ajuda, poucas têm seus casos notificados. 
Os profissionais da saúde que atendem vítimas e atestam casos 
ainda têm receio de denunciar.
Estudos científicos de universidades brasileiras apontam que, 
em média, seis em cada dez profissionais que identificam vio-
lações durante atendimento se omitem e não encaminham a 
denúncia aos órgãos competentes. O principal motivo é o medo 
de retaliação por parte dos agressores.

Suspeitando do problema
Segundo a cartilha, alguns sintomas mostram-se consistente-
mente associados com a violência contra a mulher e podem 
servir de critério para identificar as possíveis vítimas:
• transtornos crônicos;
• entrada tardia no pré-natal;
• companheiro muito controlador, reage quando separado da 

mulher;
• infecção urinária de repetição (sem causa secundária en-
contrada);
• dor pélvica crônica;
• síndrome do intestino irritável;
• transtornos na sexualidade;
• complicações em gestações anteriores, abortos de repetição;

Cartilha orienta profissional de saúde 
no atendimento a mulheres vítimas de 
violência doméstica 
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• depressão;
• ansiedade;
• histórico de tentativa de suicídio;
• lesões físicas que não se explicam de forma adequada.
Quando houver algum destes sintomas, deve-se suspeitar do 
problema e introduzir ativamente o assunto. As perguntas 
abaixo podem ser feitas também a outras pessoas que por um 
motivo ou outro pareçam estar ou ter estado em situação de 
violência:
Perguntando indiretamente:       
• Está tudo bem em sua casa, com seu companheiro?
• Você está com problemas no relacionamento familiar?
• Você se sente humilhada ou agredida?
• Você acha que os problemas em casa estão afetando sua saúde?
• Você e seu marido (ou filho, pai ou familiar) brigam muito?
• Quando vocês discutem, ele fica agressivo?
Perguntando diretamente:
• Como você deve saber, hoje em dia não é raro escutarmos 

sobre pessoas que foram agredidas física, psicológica ou se-
xualmente ao longo de suas vidas, e sabemos que isto pode 
afetar a saúde mesmo anos mais tarde. Isto já aconteceu al-
guma vez com você?

• Já vi problemas como o seu em pessoas que são fisicamente 
agredidas. Isto já aconteceu com você?

• Alguém bate em você?
• Você já foi forçada a ter relações com alguém?
Quando há a suspeita, diversos estudos sustentam que a per-
gunta, direta ou indireta, é a melhor estratégia. Se a pessoa 
não estiver nesta situação, ela responderá com tranquilidade e 
perceberá a importância da pergunta para o coletivo de mulhe-
res, desde que suficientemente esclarecida. Se a mulher negar e 
você estiver convencido de que não é verdade, respeite! É bom 
que ela saiba que estamos dispostos a ajudá-la.
A queixa mais apresentada pelas mulheres que sofrem violên-
cia é a dor crônica em qualquer parte do corpo ou mesmo sem 
localização precisa. É a dor que não tem nome ou lugar.
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Em 12 de junho de 2013, por intermédio das Gerências de Fis-
calização e Jurídica, o COREN-SP se reuniu com o Ministério 
Público do Estado de São Paulo e com o Conselho Regional de 
Farmácia de São Paulo (CRF-SP) para discutir a dispensação 
de medicamentos na rede básica de saúde. Foram formuladas 
estratégias para a resolução das irregularidades apuradas por 
ambos os Conselhos de Fiscalização.
A questão se mostra problemática porque profissionais de Enfer-
magem vêm executando a dispensação de medicamentos em 
diversas Unidades Básicas de Saúde do Estado. Primeiramen-
te, tal atribuição é privativa do farmacêutico e não pode ser 
delegada a qualquer outro profissional da área de Saúde, con-
forme dispõe a normativa aplicável à espécie. A desobediência 

a essa norma representa grande risco à saúde da população, 
uma vez que a dispensação de medicamentos exige conheci-
mentos técnicos que não se inserem no âmbito de atuação dos 
profissionais de Enfermagem.
Ademais, verificou-se que os profissionais de Enfermagem 
têm exercido essa atribuição sob a supervisão de farmacêutico. 
Tal procedimento viola o disposto na Lei nº 7.498/86 (Lei do 
Exercício Profissional da Enfermagem), a qual prevê expressa-
mente, em seu artigo 15, ser obrigatório que o Enfermeiro orien-
te e supervisione as atividades praticadas pelo Técnico e pelo 
Auxiliar de Enfermagem. Com base no texto legal, é proibida a 
supervisão, pelo farmacêutico ou qualquer outro profissional, do 
trabalho desempenhado por profissionais de Enfermagem.

Profissionais de Enfermagem não podem 
executar dispensação de medicamentos
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O COREN-SP Educação recebeu no últi-
mo mês de junho representantes da Fun-
dação Canadense de Continência  para a 
Palestra Internacional sobre Incontinência 
e Prolapso de Órgãos Pélvicos. A Dra. 
Jacqueline Cahil apresentou as atividades 
da Fundação no atendimento a pacientes 
com incontinência, majoritariamente do 
sexo feminino, como a entidade se sus-
tenta e compartilhou experiências para 
ampliação do conhecimento para a assis-
tência nesta área no Brasil.
O Dr.Diaa Rizk, que também é professor 
de obstetrícia e ginecologia da universida-
de Ain Shams, da Cidade do Cairo (Egi-
to), falou sobre as causas prevenção e tra-
tamento do prolapso pélvico em palestras 
divididas pelos temas: “a  moderna classi-
ficação e avaliação de prolápso de órgãos 
pélvicos”, “patogênese das disfunções do 
soalho pélvico relacionadas à gravidez e 
parto” e “incontinência urinária feminina 
em países em desenvolvimento: diferen-
ças culturais na percepção e na experiên-
cia, barreiras e custos assistenciais”.

Um dos pontos mais destacados pelos 
palestrantes foi que a forma de interpelar 
as pacientes pode fazer com que a incon-
tinência não seja diagnosticada. Ambos 
revelaram que em boa parte dos casos o 
problema não é detectado porque os pa-
cientes não sabem o significado da pala-
vra incontinência. “Deve-se fazer pergun-
tas indiretas que as pessoas compreendam 
facilmente, como se a pessoa tem vaza-
mentos de urina quando espirra, tosse 
etc.”, explicaram os palestrantes.

Participação
O evento foi realizado pelo COREN-SP 
Educação, com coordenação científica 
da Dra. Beatriz Yamada , enfermeira do 
Centro de Estudos Norma Gill, Membro 
do Comitê de Enfermagem da Internacio-
nal Continence Society, e moderado Dra. 
Maria Helena Baena, professora da Facul-
dade de Enfermagem da Unicamp.
Na plateia de aproximadamente 100 
profissionais, enfermeiras e enfermei-
ros aproveitaram para levar as experiên-

cias de suas instituições. Helena Soares 
de Camargo Pantaroto, por exemplo, é 
enfermeira do Grupo de Assistência à 
Pessoa com Deficiência da Secretaria 
Municipal de Saúde de Jundiaí. “Todo 
enfermeiro deveria estar preparado para 
abordar o tema com qualquer paciente, 
em qualquer situação. Atendemos muitas 
mulheres obesas e diabéticas, que são um 
prato cheio para a incontinência. Quanto 
mais se ouve sobre o assunto, mais alerta 
fica para lidar com o paciente”, acredita a 
enfermeira, que atua em estomaterapia e 
recebe pacientes da terceira idade, 50%, 
segundo ela, usuárias do forrinho para 
proteção contra vazamento de urina.
Claudia Dias Souza Abrantes atua em 
duas instituições: no Centro Obstétrico e 
Classificação de Risco do Hospital e Ma-
ternidade Municipal Dr. Silvério Fontes 
e no Centro de Parto Natural do Hospital 
Estadual Guilherme Álvaro, ambas insti-
tuições em Santos. Segundo a enfermeira, 
a palestra foi interessante como auxílio  
para aplicar na prática pontos como a 

Palestrantes internacionais falam sobre 
prolapso pélvico no COREN-SP Educação

A Dra Jacqueline Cahil (esquerda) 
compartilhou as experiências da Fundação 
Canadense de Continência.
Prof. Diaa Rizk (direita) abordou a parte 
clínca.
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Helena Soares de Camargo Pantaroto Claudia Dias Souza Abrantes Barbara Tiderman Sartorio

1ª reunião para Inclusão de Profissionais de En-
fermagem com Deficiência em Serviços de Saúde

orientação às pacientes no pré e pós-
-parto, além dos exercícios pélvicos para 
fortalecimento da musculatura da região. 
“O tema ainda é tratado superficialmen-
te nas instituições de saúde e a gente tem 

que buscar o assunto a respeito”, afirma.
Bárbara Tideman Sartorio ficou sabendo 
pela internet sobre a palestra e fez a inscri-
ção no portal do COREN-SP (www.coren-
-sp.gov.br). Ela é enfermeira na empresa 

de consultoria em aleitamento materno e 
orientação pré-natal e pós-parto MenuMa-
terno SP. “Gostaria de trabalhar com parto 
e na assistência pré-natal e a prevenção do 
prolapso é muito eficaz”, afirma.

No dia 19 de setembro, às 10h, ocorreu a reunião de instalação 
do Grupo de Estudos para Inclusão de Profissionais de Enfer-
magem com Deficiência em Serviços de Saúde.
O encontro contou com a abertura do presidente do COREN-
-SP, Prof. Dr. Mauro Antônio Pires Dias da Silva, e seguiu 
sob o comando do Primeiro Secretário Donato José Medeiros.
O referido Grupo de Estudos tem como principal finalidade ela-
borar uma Referência Técnica para definir os requisitos, critérios 
e condições necessárias para a inclusão dos profissionais de En-

fermagem portadores de deficiências em Instituições de Saúde.
A reunião contou com a presença de representantes do NEPES, 
Secretaria de Saúde de SP, Ministério Público, SinsaúdeSP, 
Câmara Municipal de Taubaté, Hospital Sírio Libanês, SERT/
PADEF, IEPAC/SECONCI-SP, SINDHOSP, SINDHOSFIL, 
EEUSP, ASSETESP, SESMT-HC FMUSP, SMPED, dentre 
outros. O próximo encontro está agendado para o o dia 28 de 
novembro às 10h, na sede do SindsaúdeSP, para dar continui-
dade aos objetivos propostos.

Primeiro-secretário Donato José Medeiros (ao centro) e os participantes do grupo de estudos
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Presidente do Conselho Mauro Antônio Pires Dias da Silva apresenta a proposta do 1º Congresso aos presentes
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O COREN-SP reuniu sociedades, associações e orga-
nizações que congregam a Enfermagem no estado de 
São Paulo no último dia 18 de setembro com o intuito 
de integrar e apresentar a proposta do “1º Congresso 
Internacional do Conselho Regional de Enfermagem”.
Representaram o COREN-SP no encontro o presiden-
te do conselho, Prof. Dr. Mauro Antônio Pires Dias da 
Silva, e a primeira-tesoureira, Danielle Cristine Ginsi-
cke. Também participaram da reunião Ariadne Fonseca, 
membro da Comissão Científica do Congresso, Sirlene 
A. N. Glasenapp, membro da Comissão Administrativa 
do Congresso, e mais de vinte representantes de socie-
dades e associações de Enfermagem. A proposta teve 

apoio unânime e as instituições representativas da En-
fermagem confirmaram sua participação no evento .
O “1º Congresso Internacional do Conselho Regional 
de Enfermagem” será realizado em São Paulo (SP) em 
abril de 2014 e seu tema será “O cuidar ético, responsá-
vel e competente da Enfermagem”.
O evento receberá profissionais de Enfermagem brasi-
leiros e estrangeiros para compor as mesas de discussão. 
O congresso também será aberto para a participação de 
profissionais de Enfermagem de outros estados. Mais 
informações sobre o local exato, datas e inscrições serão 
divulgadas pelo COREN-SP nos próximos meses atra-
vés do site, das redes sociais e da newsletter.

Encontro reúne Sociedades, Associações e 
Organizações de Enfermagem
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Suspenso edital 
que não previa 
profissionais de 
enfermagem em 
ambulâncias 
O Conselho Regional de Enfermagem de São 
Paulo e mais duas instituições apresentaram im-
pugnação ao edital de licitação na modalidade 
de Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de 
Suzano.
O Pregão objetivava a contratação de empresa es-
pecializada em locação de ambulâncias. Contudo, 
o edital não previa a figura do enfermeiro nas Am-
bulâncias de Suporte Básico – Classe “B”.
O COREN-SP requereu a retificação do objeto 
contratual para que fosse incluído o profissional 
enfermeiro juntamente com o motorista e o téc-
nico de enfermagem. O art. 15 da Lei 7.498/86 
dispõe que as atividades de enfermagem, quando 
exercidas em instituições de saúde, públicas e 
privadas, e em programas de saúde somente po-
derão ser desempenhadas sob orientação e super-
visão direta de enfermeiro.
Assim, é imprescindível a presença do enfermei-
ro no atendimento pré-hospitalar e inter-hospita-
lar, em situações de risco conhecido e desconhe-
cido, nos termos do art. 15, da Lei 7.498/86 e das 
Resoluções COFEN 375/11 e 379/11.
Em 30 de julho de 2013, a Prefeitura de Suzano 
suspendeu sine die o processo licitário.

O Centro de Estudo do Hospital Monumento, através do 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), pactuou com 
o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (CO-
REN-SP) a contratação de profissionais de Enfermagem.
O enfermeiro Responsável Técnico, após as ações de fis-
calização do Conselho, apresentou o Cálculo de Dimen-
sionamento de Pessoal de Enfermagem, baseado na Re-
solução COFEN 293/04, o qual possibilitou estabelecer o 
quadro de profissionais necessários à prestação da assis-
tência de Enfermagem de forma segura e livre de riscos.
A Instituição, atenta à melhoria da qualidade dos serviços 
prestados e comprometida tanto com seus colaboradores 
quanto com aqueles que recebem os cuidados de enfer-
magem, buscou a ampliação do quadro de profissionais, 
conforme o disposto no TAC.
Assim, no final do primeiro semestre de 2013, a institui-
ção apresentou os documentos comprobatórios da com-
plementação do quadro de profissionais de Enfermagem 
acordados no Termo.
O COREN-SP firmou também Termo de Ajustamento 
de Conduta com Mangerona Remoções Médicas. O ob-
jetivo do TAC é garantir a presença de Enfermeiros em 
qualquer tipo de unidade móvel destinada ao atendimento 
Pré-hospitalar e Inter-hospitalar, nos termos da Resolução 
COFEN 375/11, alterada pela Resolução COFEN 379/11.
A Mangerona Remoções Médicas comprometeu-se a 
contratar gradativamente profissionais enfermeiros, até 
atingir quantidade de profissionais suficientes para todas 
as ambulâncias tripuláveis da sua frota. 
A presença de enfermeiros nas Unidades Móveis é uma 
importante medida que visa garantir o cumprimentoda 
Lei 7.498/86 e o decreto 94.406/87 para melhor qualida-
de na assistência de enfermagem em prol da sociedade.

COREN-SP firma TACs 
para contratação de 
pessoal
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O COREN-SP disponibiliza no site todos os pareceres técnicos 
para consulta. Acesse o link portal.coren-sp.gov.br/pareceres  
e leia detalhadamente cada um dos 58 relacionados abaixo, 
mais os 46 do ano de 2012, dentre outros.

Parecer 58/2013 - Transcrição de medicamento para prontuário 
eletrônico e transcrição de receita médica vencida pelo Enfermeiro
Parecer 57/2013 - Realização de PCMSO por Enfermeiro e Téc-
nico de Enfermagem
Parecer 56/2013 - Utilização do método SOAP (Subjetivo, Obje-
tivo, Avaliação e Plano) no Processo de Enfermagem
Parecer 55/2013 - Limpeza, desinfecção e esterilização de mate-
rial odontológico: responsabilidades na execução e subordinação
Parecer 54/2013 - Telemedicina. Administração de medicamen-
tos de emergência por ordem verbal de médico regulador do 
SAMU
Parecer 53/2013 - Competência para a retirada de drenos de di-
ferentes tipos, troca do selo d’água e ordenha por profissionais 
de Enfermagem
Parecer 51/2013 - Competência para realização de sangria tera-
pêutica
Parecer 50/2013 - Encaminhamento de paciente para outros pro-

fissionais pelo Enfermeiro
Parecer 49/2013 - Competência para retirada de cateter duplo J
Parecer 48/2013 - Administração de Penicilina por Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Realização e leitura de 
Teste de Sensibilidade á Penicilina
Parecer 47/2013 - Administração de medicamento prescrito em 
outro estabelecimento de saúde
Parecer 46/2013 - Limpeza concorrente e terminal, responsabili-
dade e maneira de execução
Parecer 45/2013 - Punção de veia jugular por Enfermeiro
Parecer 44/2013 - Competência dos profissionais de Enferma-
gem para ações de acolhimento e triagem para o NASF de pa-
cientes da atenção básica
Parecer 43/2013 - Passagem, cuidados e manutenção de PICC e 
cateterismo umbilical
Parecer 42/2013 - Competência do profissional de Enfermagem 
para punção de fístula arteriovenosa
Parecer 41/2013 - Passagem de plantão ao turno seguinte. Quan-
do caracteriza-se abandono de plantão
Parecer 40/2013 - Dupla-checagem
Parecer 39/2013 - Realização de sutura e retirada de pontos por 
profissionais de Enfermagem

Pareceres da Câmara Técnica
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Parecer 38/2013 - Atuação do profissional de Enfermagem fren-
te às condutas medicamentosas prévias à realização de exames 
diagnóstico terapêuticos
Parecer 37/2013 - Carro de emergência: composição, responsa-
bilidade pela montagem, conferência e reposição
Parecer 36/2013 - Competência para aprazamento de prescrição 
médica
Parecer 35/2013 - Realização de dinâmica uterina, toque vaginal 
e acompanhamento do trabalho de parto por Enfermeiro
Parecer 34/2013 - Prontuário do paciente
Parecer 33/2013 - Administração do BCG Imunoterapêutico (va-
cina Onco-BCG)
Parecer 32/2013 - Realização de exame de campimetria.
Parecer 31/2013 - Realização de teste de gravidez e informação 
do resultado.
Parecer 30/2013 - Realização de glicemia capilar e aferição de 
pressão arterial.
Parecer 29/2013 - Desempenho de atividade profissional por 
portador de Hepatite tipo B e Vírus da Imunodeficiência Huma-
na (HIV).
Parecer 28/2013 - Assistência de enfermagem sem supervisão de 
Enfermeiro – Impossibilidade.
Parecer 27/2013 - Aferição de Pressão Arterial por leigos.
Parecer 26/2013 - Cardioversão, Desfibrilação e Uso do DEA.
Parecer 25/2013 - Inserção de sonda nasogástrica/nasoenteral 
(SNG/SNE) e lavagem gástrica em RN por Enfermeiros, Técni-
cos e Auxiliares de enfermagem
Parecer 24/2013 - Competência para aplicação e avaliação de 
escalas da dor.
Parecer 23/2013 - Procedimento de aspiração de secreção por 
cânula de traqueostomia.
Parecer 22/2013 - Negativa de atendimento a paciente.
Parecer 21/2013 - Indicação e prescrição pelo Enfermeiro de lei-
te artificial e outras fórmulas.
Parecer 20/2013 - Prestação de socorro por equipe de enferma-
gem de UBS, ambulatórios e hospitais, em ambiente externo ao 
local de trabalho.

Parecer 19/2013 - Realização de exame físico e emissão de de-
claração ou atestado para liberação de uso de piscina.
Parecer 18/2013 - Mensuração e regularização da pressão do 
‘cuff’ (balonete) de cânulas de entubação e traqueostomia por 
Enfermeiro
Parecer 17/2013 - Atendimento da Equipe de Saúde da Família 
fora da área de abrangência.
Parecer 16/2013 - Competência para o transporte de cilindros de 
gases medicinais e para troca de válvula reguladora dos mesmos.
Parecer 15/2013 - Competência para manipulação de paciente no 
pós-operatório imediato de cirurgia de prótese de quadril.
Parecer 14/2013 - Orientação, preparo e instalação de Nutrição 
Parenteral Prolongada (NPP).
Parecer 13/2013 - Atuação de Auxiliar de Enfermagem na fun-
ção de Técnico de Enfermagem e realização de procedimentos 
sem prescrição médica
Parecer 12/2013 - Atuação de Enfermagem e administração de 
medicamentos em creches e escolas
Parecer 11/2013 - Lavagem de ouvido por profissional de en-
fermagem
Parecer 10/2013 - Avaliação para Prevenção de Incapacidade
Parecer 09/2013 - Serviço de Educação Continuada
Parecer 07/2013 - Competência e capacitação para realização de 
curativo bota de Unna
Parecer 06/2013 - Troca de Cânula de Traqueostomia por En-
fermeiro
Parecer 05/2013 - Exame de mama e coleta de secreção realizada 
por profissional de Enfermagem
Parecer 04/2013 - Realização de Gasometria Arterial por profis-
sional de Enfermagem
Parecer 03/2013 - Realização de consulta médica, administração 
de medicamentos e coleta de exames em menores de idade, de-
sacompanhados de responsável legal
Parecer 02/2013 - Administração de metotrexato fora do am-
biente hospitalar
Parecer 01/2013 - Manuseio de equipamento de fototerapia em 
dermatologia por Auxiliar de Enfermagem


