
Não conseguiu votar? 
Saiba como justificar

Acesse o site e click no link 
"JUSTIFIQUE SEU VOTO"

Os profissionais de Enfermagem inscritos no COREN-SP que não 
conseguiram votar devem justificar o voto no site 

www.votaenfermagem.org.br até o dia 10 de janeiro de 2015 

Eleições
Conheça a nova composição da diretoria do Coren-SP para 
a gestão 2015/2017
P. 20

Cardiologia
Atuação na UTI cardiológica requer alta especialização 
e conhecimentos tecnológicos avançados 
P. 54

Como trabalham as enfermeiras que auxiliam casais a 
terem seus bebês de maneira saudável e em segurança, 
no conforto do lar
P. 34
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educação
Coren

O COREN Educação mantém o Programa de 
Educação Permanente para todos os profissionais 

de enfermagem regularmente inscritos no 
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

O objetivo é promover o aprimoramento e a 
atualização profissional gratuitamente!

Participe! 

Consulte no site quais são as empresas parceiras cadastradas 
que oferecem descontos no Clube de Benefícios do COREN-SP.

www.coren-sp.gov.br/beneficios

www.coren-sp.gov.br/coren-educacao

• Ética e Bioética em Enfermagem;
• Legislação em Enfermagem;
• Saúde do Adulto I: Cuidados Mínimos e 

Intermediários;
• Saúde do Adulto II: Cuidados 

Semi-intensivos e Intensivos;
• Enfermagem em Urgência e Emergência;
• Enfermagem em Saúde Coletiva/ Atenção 

Primária à Saúde;
• Enfermagem na Saúde da Mulher;
• Enfermagem na Saúde da Criança e do 

Adolescente;

• Enfermagem em Saúde Mental e 
Psiquiátrica;

• Enfermagem Oncológica;
• Enfermagem em Terapias Complementares;
• Gerenciamento e Administração de 

Enfermagem;
• Semiologia e Semiotécnica;
• Auditoria em Enfermagem e dos Serviços de 

Saúde;
• Enfermagem do Trabalho; e
• Novas Tecnologias para a Educação em 

Enfermagem.

Entre no site, acesse o link do COREN Educação e se inscreva.
Depois é só apresentar a carteirinha do COREN-SP 
e usufruir dos serviços.

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA 
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A ética é um atributo indispensável ao exercício de qualquer 
profissão e é a forma como nos relacionamos com os outros. Ética

Outubro Rosa é marcado por ‘Ciclo de Palestras’. Ciclo de Palestras

Núcleo de Educação em Urgência de São José do Rio Preto: o 
treinamento como filosofia de trabalho. Artigo

Brinquedo terapêutico na sala de preparo operatório do paciente 
pediátrico. Pediatria

Nesta edição

Gestão 2015-2017 tem integrantes das duas chapas concorrentes à eleição
A votação ocorreu pela internet, entre 13 e 14 de setembro.  ElEiçõEs COREN-sP

24

Ações que valem o investimento
Investimentos em ações de prevenção à saúde melhoram a qualidade de vida dos idosos e reduzem ônus à 
saúde pública e à população em geral. MEdiCiNa PREvENtiva PaRa O idOsO

Ebola no Brasil?
O que o país vem fazendo para conter a chegada e a proliferação do vírus e como lidar com possíveis 
casos nos prontos-socorros.  EPidEMia

Uma estratégica vacinação contra o HPV 
Balanço da Secretaria de Estado da Saúde mostra que a cobertura da imunização das adolescentes ficou acima 
da média nacional no Estado de São Paulo, tanto na primeira quanto na segunda dose da vacina. HPv

A Enfermagem entre a morte e a vida
Da entrevista à família do potencial doador até o transplante dos órgãos, a Enfermagem protagoniza um com-
plexo e cativante processo que exige cautela, agilidade e muito preparo emocional. dOaçãO dE óRgãOs

Enfermagem, carreira promissora no exterior
No menu de oportunidades da profissão, enfermeiros brasileiros encontram vagas em diferentes países. O 
Canadá é o que oferece o cardápio mais atraente, porém não menos rigoroso, seguido por Estados Unidos, 
Austrália e até Emirados Árabes, só para citar alguns. PROfissãO

Enfermagem de coração
Atuação da Enfermagem na UTI Cardiológica requer conhecimentos tecnológicos avançados, sem descui-
dar da assistência integral ao paciente. CaRdiOlOgia
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46
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Em casa é normal
Enfermeiras mostram como o parto domiciliar planejado tem auxiliado mães a dar à luz, com  saúde e 
segurança, longe do ambiente hospitalar. PaRtO dOMiCiliaR
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Todo final de ano pede uma avaliação, uma pau-
sa para reflexões sobre os objetivos alcançados 
e os desafios que ainda precisam ser enfrenta-

dos. Ampliar essa análise e fazer uma breve retros-
pectiva destes três anos como presidente da gestão 
2012-2014 é uma necessidade e também um desejo.
Formada por um grupo de profissionais que tinha em 
comum a vontade política da renovação de ideias e 
projetos, a gestão 2012-2014 foi eleita como Chapa 3 
“Oposição com Participação”.  Após um conturbado 

processo eleitoral, assumimos a gestão, empenhados na construção coletiva de propostas, 
fundamentada em três eixos: Valorização da Enfermagem, Organização e Fortalecimento 
profissional e Transparência na gestão.
Com o objetivo de valorizar a categoria, participamos ativamente da luta pela aprovação do 
PL das 30 horas, cobrando engajamento dos deputados, em Brasília, e também oferecendo 
apoio técnico aos profissionais que atuam na rede pública, para que a redução da jornada 
fosse realidade nos municípios paulistas. 
Aprimoramos o trabalho da fiscalização, que ganhou caráter educativo ao auxiliar os pro-
fissionais a organizarem o serviço, por meio de oficinas de dimensionamento de pessoal. 
A criação de quatro novas subseções do COREN-SP – Botucatu, Guarulhos, Itapetininga 
e Santo André - também facilitou a atuação dos fiscais.
A defesa da imagem e da identidade do profissional de Enfermagem perante a opinião 
pública foi uma prioridade nossa e, nesse intuito, promovemos campanhas e produzimos 
o documentário “Enfermagem: diálogos na primeira classe”. Criamos, também, os pro-
gramas Conselheiro Ouvidor, que vai até o local de trabalho do profissional, e Ingressa 
Coren, que percorre as instituições de ensino para familiarizar o futuro enfermeiro com a 
área, ainda na formação.
Cientes da importância da qualificação para o fortalecimento profissional, organizamos 
o 1º Congresso Paulista do COREN-SP, reestruturamos o COREN-SP Educação, ofere-
cendo atividades gratuitas de aprimoramento em todo o estado, além de promovermos 
seminários, como o de Ética e o da Zona Leste.
A transparência foi o fio condutor da nossa gestão, com prestação de contas periódicas, 
criação de novas Câmaras Técnicas, reestruturação e ampliação no número de unidades de 
10 para 16 - incluindo as quatro novas subseções, os dois NAPES, a sede e o COREN-SP 
Educação -, medida que encurtou distâncias e aproximou o Conselho da Enfermagem. 
Isso tudo com as contas saneadas: encerramos a gestão deixando em caixa mais de R$ 20 
milhões, cenário bem diferente do que encontramos há três anos, quando havia um déficit 
de mais de R$ 10 milhões.
O investimento em tecnologia, com a maior oferta de serviços online, e a instalação dos 
terminais de autoatendimento, merecem destaque, assim como nosso empenho na divul-
gação de notícias de interesse do profissional nas mídias sociais, boletins digitais e aqui na 
Enfermagem Revista.
Todo este trabalho será consolidado com a gestão 2015-2017, da qual farei parte e a qual 
terá como desafios uma maior articulação política da categoria, a aprovação do PL das 30 
horas e do piso para a Enfermagem, pois acreditamos que a melhoria da qualidade de vida 
não se resume apenas à redução da jornada. 
Um novo modelo de gestão foi estabelecido. Temos a honra de representar uma das maio-
res categorias profissionais deste país – somos mais de 420 mil inscritos – e a missão de 
torná-la cada dia mais forte, unida e orgulhosa de si. 
Unir, participar e avançar é o nosso lema!
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Prof. Mauro Antônio Pires Dias da Silva
Presidente do COREN-SP
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Capa da revista nº 8 
Jul/ago/set de 2014

Acompanhe o COREN-SP 
nas redes sociais:
facebook.com/corensaopaulo 
twitter.com/corensaopaulo
br.linkedin.com/in/corensaopaulo
google.com/+corensp

Para receber a revista, atualize seu 
endereço no site do COREN-SP 
www.coren-sp.gov.br

“fiquei encantada com a matéria sobre violência Obstétrica (publicada na edição 
passada da Enfermagem Revista). Parabéns! todos os profissionais precisam ler 
essa reportagem. Bom seria se cada um se colocasse, sempre, no lugar do outro, 
para que não fossem repetidas as palavras ditas neste contexto. Mais uma vez, pa-
rabéns pela matéria!”
Laurinda Alves Faria – São Paulo - SP
Enfermeira – COREN-SP 086377

eR: Agradecemos o envio da mensagem e ficamos felizes em saber que a Enfermagem 
Revista está contribuindo com a discussão de temas atuais, que norteiam o dia a dia da 
prática da profissão. Quem quiser conferir a reportagem, pode acessá-la pela internet no 
link: http://bit.ly/1vnIRBU 

Envie sua opinião para: revista@coren-sp.gov.br ou 
Gerência de Comunicação/COREN-SP

al. Ribeirão Preto, 82 - Bela vista - são Paulo-sP – CEP 01331-000

“Quero parabenizar todos os profis-
sionais e o Conselho de Enfermagem 
pelos serviços prestados em benefício 
dos pacientes, que estão evoluindo 
cada vez mais.” 
Amélia Lazari Guidetti – Piracicaba – SP
Técnica de Enfermagem - COREN-SP 
156259

eR: Agradecemos às congratulações e 
reforçamos o empenho do COREN-SP na 
valorização do profissional de Enferma-
gem, e na luta por uma assistência segura 
e livre de erros.

“foi a primeira vez que eu recebi  a revis-
ta e adorei todo o conteúdo! É muito bom 
receber informação do COREN-sP. fazer 
parte dessa turma é uma satisfação”. 
Valdenice Aparecida Moreira Cordeiro – 
Sorocaba – SP. 
Técnica de Enfermagem – COREN-SP 937013

eR: Ficamos felizes em colaborar e res-
saltamos a todos os profissionais a im-
portância de manter o cadastro em dia, 
para receber as publicações do COREN-
-SP.Visite o nosso site www.coren-sp.
gov.br e acesse os Serviços Online, no 
ícone Atendimento, para verificar os seus 
dados cadastrais. 

“sou enfermeira e tenho um filho de 9 anos, autista, com muitas limitações. gosta-
ria de sugerir uma reportagem sobre autismo X Enfermagem. Eu trabalho numa 
clínica que atende crianças com autismo e venho pesquisando como fazer a abor-
dagem e qual a melhor maneira de lidar com os pais e familiares. Ressalto que 2 
de abril é o dia internacional sobre autismo e que seria oportuna uma matéria na 
próxima edição da Revista”. 
Rosa Cecília Santos – Guarulhos – SP. 
Enfermeira - COREN-SP 285932

eR: Agradecemos a sugestão e vamos incluí-la na discussão de pauta da próxima edi-
ção da Enfermagem Revista.

Errata
Na última edição da Enfermagem Revista, na nota “COREN-SP Educação exibe documentário 
sobre depressão”, à pág. 11, ao contrário do que a legenda da foto indica, a diretora do filme é 
Mariana Bottan, enquanto Mônica Aiub é uma das protagonistas.

Ao contrário do informado na reportagem sobre cirurgia segura, também na última edição, o Hos-
pital São Francisco de Ribeirão Preto não é acreditado pela Joint Commission International (JCI), 
embora aplique o Protocolo de Cirurgia Segura desde 2009.
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Duas representantes do COREN-SP foram empossadas como con-
selheiras do CONED-SP – Conselho Estadual de Políticas Sobre 
Drogas, em 28 de agosto, em cerimônia presidida pela secretária 
estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, Eloisa de Sousa Arru-
da. A enfermeira Maria Isabel Ribeiro de Campos assumiu como 
conselheira titular e a enfermeira Marcília Bonacordi Gonçalves, 
conselheira titular do COREN-SP, como suplente.  
O CONED tem 48 membros e o objetivo de contribuir para a ela-
boração de políticas públicas para redução da oferta e da demanda 
de drogas no estado de São Paulo, além da articulação de progra-
mas de prevenção e tratamento.

COREN-SP e Ministério Público assinam Termo de 
Cooperação Técnica

O COREN-SP e o Ministério Público do Estado de São Paulo 
assinaram, em 24 de setembro, na capital, Termo de Cooperação 
Técnica. O documento prevê a colaboração, entre os dois ór-
gãos, na apuração de fatos de interesse comum, troca de material 
bibliográfico e ainda a realização de palestras, cursos e seminá-
rios. O Termo tem duração de cinco anos, podendo ser renovado 
ao final desse período. 
“A aproximação entre o COREN-SP e o MP fortalece ainda 

mais as questões que envolvem a fiscalização e a prática de En-
fermagem em nosso estado”, frisou o presidente do COREN-
-SP, Mauro Antonio Pires Dias da Silva. O procurador-geral de 
Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, 
também destacou a importância do acordo firmado com o Con-
selho Regional de Enfermagem: “Vi com muita alegria a notícia 
de que celebraríamos esse convênio. O COREN-SP é conhecido 
por ser sério. É a parceria que nos faltava”, declarou.

O Termo de Cooperação foi assinado pelo presidente do COREN-SP, Mauro Dias da Silva (à esq.), e o procurador-geral de Justiça do Estado de São 
Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa

A conselheira Marcília Bonacordi Gonçalves, com o presidente do 
CONED, Leonardo Arquimino de Carvalho (ao centro), e o vice, 
Luiz Carlos Rossini
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COREN-SP garante vaga no Conselho Estadual de 
Políticas sobre Drogas
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O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação 
civil pública exigindo que a Prefeitura de Americana e a 
Fundação de Saúde do município (Fusame) contratem 74 

enfermeiros, 83 técnicos e auxiliares de Enfermagem, além 
de outros profissionais como enfermeiro RT e enfermeiros 
para atendimento pré e inter-hospitalar. A ação é embasa-
da, em parte, em fiscalização realizada pelo COREN-SP.
Ajuizada pela Promotoria de Justiça e de Direitos Huma-
nos, a ação foi motivada pela precariedade do Hospital 
Municipal Waldemar Tebaldi. Além do Relatório de Fis-
calização emitido pelo COREN-SP, a ação foi apoiada em 
fiscalizações realizadas pelo CREMESP (Conselho Regio-
nal de Medicina de São Paulo) e pela UVISA (Unidade de 
Vigilância em Saúde), da Secretaria de Estado da Saúde. 
Para o promotor Sérgio Claro Buonamici, autor da ação, 
“é inconcebível que um hospital prejudique um direito da 
população, ignore e descumpra as determinações do CRE-
MESP e do COREN-SP”.

“A abordagem social, técnica e sistêmica das causas dos 
acidentes e incidentes na área da Saúde envolvendo a or- 
ganização do trabalho” foi o tema do 43o Encontro Presen- 
cial do Fórum Acidentes do Trabalho, realizado em 22 de 
outubro, na Câmara Municipal de Piracicaba.
O encontro contou com palestra da vice-presidente do 
COREN-SP, Fabíola de Campos Braga Mattozinho que fa-
lou sobre o método processual utilizado pelo Conselho nos 
casos de acidentes e outros eventos adversos envolvendo 
a atuação de profissionais da Enfermagem. A iniciativa é 
uma parceria da Faculdade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo (USP) com a Faculdade de Medicina de 
Botucatu da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Fiscalização do COREN-SP respalda ação civil pública 
contra o município de Americana

COREN-SP participa do 43º Encontro Presencial do Fórum 
Acidentes do Trabalho

A ação foi motivada pela precariedade do Hospital Municipal 
Waldemar Tebaldi

A vice-presidente do COREN-SP, Fabíola de Campos Braga Mattozinho
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Dando sequência ao plano de ampliação e descentralização dos 
serviços, o COREN-SP entregou, entre agosto e outubro, cinco 
novos Terminais de Autoatendimento. Conectados à internet, os 
chamados “totens” permitem atualização de dados cadastrais, 
emissão de certidões, consulta a pareceres técnicos e até impressão 
de boletos, entre outros serviços online do COREN-SP.
Nessa etapa foram contemplados os hospitais: São Vicente de Pau-
lo (Jundiaí), Hospital de Base de São José do Rio Preto, Hospital 
de Câncer de Barretos, Hospital de Base de Bauru e a Santa Casa 
de Ourinhos. Para os profissionais, os “totens” são uma conquista. 
“O terminal facilita o dia a dia”, destaca a gerente de Enfermagem 
do Hospital de Base de Bauru, Taís Estela Rovaris. Além destes, 
já contam com terminais os hospitais Ermelino Matarazzo, Santa 
Joana e Pro Matre, na capital, e a Santa Casa de Santos (Baixada 
Santista). Os equipamentos também podem ser encontrados na 
sede do Conselho, nas subseções e no COREN-SP Educação.

Com mais de 1 mil instituições visitadas em apenas um ano de 
vida, o Projeto Conselheiro Ouvidor segue firme no propósito de 
aproximar o COREN-SP da realidade do profissional de Enfer-
magem. Em agosto, as conselheiras Rosângela de Mello, Adriana 
Machado e Anele Jaraceviskis visitaram o Hospital e Maternidade 
Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da Capital, onde conversa-
ram com enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem.

Na ocasião, as conselheiras esclareceram dúvidas, ouviram su-
gestões e demandas da categoria, além de prestarem informações 
sobre os serviços da autarquia. O projeto também esteve em So-
rocaba, importante polo tecnológico do Estado. Durante três dias, 
os conselheiros Marcus Vinícius Oliveira, Rosangela de Mello, 
Adriana Machado e Vilma Aparecida Rita Antônio percorreram 
o Conjunto Hospitalar de Sorocaba.  

Cinco hospitais do interior recebem Terminais 
de Autoatendimento

Conselheiro Ouvidor aproxima COREN-SP das 
instituições de saúde

O presidente do COREN-SP, Mauro Dias da Silva, durante a entrega do 
Terminal em Jundiaí

Profissionais do Hospital de Base de Rio Preto testam o Terminal de 
Autoatendimento
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As conselheiras Anele Jaraceviskis, Rosângela de Mello (à esq.) e Adriana Machado (à dir.) com profissionais de Enfermagem de Vila Nova Cachoeirinha
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Com o objetivo de valorizar a categoria, o COREN-SP tem par-
ticipado ativamente da luta pelas 30h nos municípios paulistas, 
orientando os grupos de trabalho formados para discutir o assunto. 
Em alguns, a redução da jornada tornou-se realidade e em outros 
as negociações avançam.
Em Presidente Epitácio, a jornada de 30 horas para a Enferma-
gem foi aprovada, em outubro, por unanimidade, pela Câmara 
de Vereadores. Os conselheiros Lucinéa Mesquita e Luciano 
da Silva acompanharam a votação, junto com profissionais de 
Enfermagem da rede municipal. A categoria aguarda, agora, a 
sanção do prefeito.
Em Araras, na região de Campinas, a autarquia se reuniu com ve-
readores e representantes da Enfermagem, no início de outubro. 

Também em outubro, a Câmara Municipal de Botucatu emitiu 
uma moção de apoio ao “PL das 30 horas”, que tramita há 14 anos 
no Congresso Nacional e visa implementar a jornada em todo o 
território nacional. 

O COREN-SP prestigiou o 66º CBEn – Congresso Brasileiro de 
Enfermagem, realizado de 28 a 31 de outubro, em Belém do Pará. 
Organizado pela ABEn - Associação Brasileira de Enfermagem, o 
encontro teve como tema central o “Protagonismo da Enfermagem 
na Atenção à Saúde”. A comitiva da autarquia foi integrada pelo 
presidente Mauro Dias da Silva, pelo segundo-secretário Marcus 
Vinícius de Lima Oliveira e pela primeira-tesoureira Danielle 
Cristine Ginsicke. A programação científica do Congresso incluiu 
conferências, painéis, mesas-redondas, cursos, simpósios, além de 
feira de exposição tecnológica e livros.

Com participação do COREN-SP, negociações pelas 
30h avançam em vários municípios 

66º Congresso Brasileiro de Enfermagem

Profissionais de Presidente Epitácio e membros do COREN-SP 
comemoram aprovação das 30 horas no município

A presidente da ABEn SP, Ariadne Fonseca, a presidente da ABEn 
Nacional, Angela Alvarez, e a primeira-tesoureira do COREN-SP, 
Danielle Ginsicke, na abertura do 66º CBEn 

Enfermeira Camila Queiroz, vereadora Magda Celidório, enfermeira Maria Borges Saidel, conselheira Ana Márcia Donnabella, enfermeiro Antonio 
Peripato Filho e enfermeira Nataellin Eydiane da Silva
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O COREN-SP prestigiou a cerimônia de abertura do 9º Simpósio 
Internacional de Esterilização e Controle de Infecção Relaciona-
da à Assistência à Saúde, promovido pela SOBECC - Associa-
ção Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 
Anestésica e Centro de Material e Esterilização, de 17 a 20 de 
setembro, no Palácio de Convenções do Anhembi, na capital.
O evento reuniu especialistas dos EUA, Canadá, Inglaterra, 
Alemanha, Itália, Dinamarca, Turquia e Brasil. O presidente 
do COREN-SP, Mauro Antonio Dias da Silva, ressaltou a im-
portância do encontro. “O tema deste Simpósio é liderança, 
um tema muito atual e que precisa ser desenvolvido pelos pro-
fissionais de Enfermagem.”

É do estado de São Paulo a técnica de Enfermagem de número 1 
milhão no Brasil. A profissional Andrea Silva Barreto recebeu a 
carteirinha, com o número histórico, além de um certificado, das 
mãos do presidente do COREN-SP, Mauro Antonio Pires Dias da 
Silva, no dia 11 de novembro. 
A entrega do documento ocorreu durante a reunião da Plenária do 
COREN-SP, na presença de todos os conselheiros. “Quando vi 
meu certificado com o número de registro eu pensei que fosse um 
erro. Espero que o número me traga sorte”, diverte-se a técnica de 
Enfermagem 1 milhão do Brasil.  Andrea é moradora de Mogi das 
Cruzes e já atua como auxiliar de Enfermagem. “Eu amo o que 
faço!”, destacou a profissional, de 32 anos, que tem a pediatria 
como área favorita. 

COREN-SP participa do Simpósio Internacional 
de Esterilização e Controle de Infecção

Técnica de Enfermagem número 1 milhão do 
Brasil recebe registro do COREN-SP
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Andrea Silva Barreto, técnica de Enfermagem número 1 milhão, recebe a carteirinha das mãos do presidente do COREN-SP

Andrea Silva Barreto exibe, orgulhosa, a carteirinha e o certificado

Simpósio discute melhores práticas para o controle de infecções hos-
pitalares

10       | 

Notas & Informações



COREN-SP expande atuação das Comissões 
de Ética no estado

Em continuidade ao trabalho de fortalecimento e valorização da 
categoria, o COREN-SP empossou mais de 50 Comissões de 
Ética de Enfermagem (CEE), nos últimos meses, além de realizar 
atividades de treinamento e orientação às comissões já existentes. 
Dentre as posses recentes, destacam-se as: do Hospital 
Regional de Itapetininga, da Santa Casa de São José do Rio 
Pardo, do Instituto da Criança (capital), do Hospital da Mulher 
CAISM (Campinas), da Santa Casa de Fernandópolis e da 
secretaria municipal de Saúde de Campinas. 
“A responsabilidade dos membros de uma CEE é grande, 
assim como a oportunidade de aprendizado. As comissões po-
dem evitar muitos mal-entendidos entre a equipe de Enferma-
gem”, destacou o presidente do COREN-SP, Mauro Antônio 
Pires Dias da Silva, durante a posse da CEE da secretaria de 
Saúde de Campinas, realizada no início de novembro. 
Além da criação das novas comissões, o Conselho realizou 
diversas atividades relacionadas ao tema, como a rodada de 
esclarecimento de dúvidas com a CEE do Hospital Amaral 
Carvalho, em Jaú, e o treinamento realizado com a CEE do 
Hospital Santa Catarina, na capital, em outubro. 
Para fechar o ciclo de atividades, foram entregues placas de 
homenagem ao trabalho das CEEs do Hospital das Clínicas 
(em setembro), e do HCor (em outubro), que estão entre as 

mais antigas do estado. “Esta placa é uma forma de reconheci-
mento do COREN-SP ao trabalho pioneiro desenvolvido por 
esta CEE, que é um exemplo para a Enfermagem de muitos 
outros hospitais”, ressaltou a conselheira Nair Tachikawa, 
durante a cerimônia no HCor.

Presidente do COREN-SP, Mauro Antônio Dias da Silva, e a conselheira Nair Satiko Tachikawa (à dir.) durante homenagem à CEE do HCor

CEE da Secretaria de Saúde de Campinas, empossada pelo COREN-SP 
em 6 de novembro

Primeiro-secretário do COREN-SP, Donato José Medeiros, em treina-
mento organizado pela CEE do Hospital Santa Catarina
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Ética

A Ética no dia a dia
A ética é um atributo indispensável ao exercício 
de qualquer profissão e é a forma como nos 
relacionamos com os outros

Quando se fala em ética, logo se pensa em algo distante da realidade, restrito ao 
universo político ou empresarial, por exemplo. Na verdade, a ética faz parte 
do dia a dia e tem implicações até mesmo nas questões mais simples da vida 

prática.
Recentemente, o tema invadiu os noticiários e entrou de vez para o vocabulário do cidadão 
comum. Passou a ser frequente ouvirmos falar de ética na imprensa, nas conversas e nos 
discursos de qualquer natureza.
A preocupação com a ética é agora visível no cotidiano de todos, inclusive no cotidiano da 
Enfermagem, no qual, cada vez mais, se busca aprimorar a qualidade da prática profissio-
nal. Daí, a necessidade de se definir o que se entende por ética na sociedade contemporâ-
nea e, particularmente, na nossa área.

O que é ética?
A noção de ética acompanha o homem desde as primeiras formas de organização social e 
sua presença pode ser verificada em todas as épocas e áreas da vida, com múltiplos usos 
e sentidos.
O termo mudou muitas vezes de significado, ao longo da história, mas a sua origem deriva 
do grego ethos, que significa modo de ser, caráter e relaciona-se a tudo que constitui o 
comportamento (VASQUEZ, 2005).
Nesse sentido, a ética tem uma dimensão individual, pois cada pessoa possui as próprias 
convicções, ideias e opiniões que influenciam no seu julgamento e se manifestam nos 
relacionamentos sociais.
Mas ética é também o nome dado ao ramo da filosofia que estuda o melhor modo de viver 
no cotidiano e na sociedade. Aqui se revela sua dimensão social, que busca estabelecer 
o que é bom e aceitável, tanto para o indivíduo como para o grupo em que está inserido.

Ética e Moral
É impossível falar de ética sem aludir a uma outra noção muito próxima, a de moral. No 

Elaine Correa da Silva, enfermeira especializada em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo, doutoranda pelo Programa de Pós 
Graduação em Gerenciamento em Enfermagem - USP.

Prof. Dr. Genival Fernandes de Freitas, Livre docente do Depto. de Orientação Profissional da Escola de Enfermagem da USP.
Membros do Grupo de Ética Profissional do COREN-SP.
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dia a dia não fazemos distinção entre ética e moral, usamos as duas 
palavras como sinônimos. Mas existe uma diferença conceitual 
importante entre elas.
Apesar da proximidade que os termos têm, desde a origem, ética 
é uma palavra grega que se relaciona, como foi dito, ao caráter, ao 
comportamento, enquanto moral provém do latim mores, que sig-
nifica costume, conjunto de regras adquiridas pelo hábito (VAS-
QUEZ, 2005, DURAND, 2003).
Resumidamente, pode-se dizer então que a ética é um conjunto de 
valores e princípios destinados a regular a conduta de um indiví-
duo, de um grupo ou de uma sociedade.

A ética considera as concepções de fundo acerca da 
vida, do universo, do ser humano e de seu destino, 
sendo norteada por princípios e valores que orien-
tam pessoas e sociedades (FREITAS e FERNAN-
DES, 2006, p. 47).

Já a moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas 
por cada cidadão para justificar o seu modo de agir e avaliar o que 
é certo ou errado, bom ou mau.

A moral é parte da vida 
concreta e trata da prática 
real das pessoas que se 
expressam por costumes, 
hábitos e valores cultu-
ralmente estabelecidos. 
Uma pessoa é moral 
quando age em conformi-
dade com os costumes e 
valores consagrados (FREITAS e FERNANDES, 
2006, p. 47).

Portanto, a moral é normativa, enquanto a ética é teórica e reflexiva 
(DURAND, 2003).
No cotidiano encontramos, frequentemente, situações que nos co-
locam diante de problemas morais. Em geral, são questões práticas 
da vida em sociedade que dizem respeito às nossas escolhas, ações 
e comportamentos. Tais questões exigem uma avaliação, um jul-

gamento, um juízo de valor sobre o que é considerado socialmente 
bom ou mau, justo ou injusto, certo ou errado pela moral vigente. 
E essa avaliação requer uma reflexão ética, que nos permita com-
preender a natureza de nossas decisões e posicionamentos morais.
Neste ponto, é importante considerar que para fazer escolhas mo-
rais todo indivíduo se apoia em três componentes fundamentais: 
consciência, liberdade e responsabilidade (VASQUEZ, 2005).
A consciência, nesse sentido, não é a consciência psicológica que 
temos quando estamos despertos, aquela que nos permite reconhe-
cer a nossa própria existência, nossos sentimentos, ou saber que o 
dia está ensolarado. Trata-se da consciência moral, o pensamento 
interior que nos orienta de maneira única, individual, sobre o que 
devemos fazer ou não fazer em determinada situação.
Antes da ação, a consciência moral emite o seu juízo por meio de 
uma voz interior que aconselha ou proíbe. A consciência moral, 
com seus valores, normas e prescrições, orienta as escolhas morais. 
Se o indivíduo não tivesse consciência a respeito do que faz, não 
existiriam problemas morais (BORIO, 2004, p. 58).
Outro componente importantíssimo nas escolhas morais é a res-

ponsabilidade, pois só é possível falar 
em comportamento moral quando o 
indivíduo que age de um determinado 
modo é responsável pelos seus atos. Isso 
pressupõe que o indivíduo pôde fazer o 
que queria fazer, que pôde escolher entre 
duas ou mais alternativas e agir de acordo 
com a decisão tomada. Nesse momento, 
o indivíduo exerce a sua liberdade. 
A liberdade, portanto, é inseparável da 
responsabilidade. Por essa razão, a liber-

dade de fazer escolhas morais exige que elas sejam feitas com res-
ponsabilidade (VASQUEZ, 2005).
Ética profissional
A ética é um atributo indispensável ao exercício de qualquer pro-
fissão, porque nas atividades profissionais “fazer” e “agir” estão 
interligados. O fazer diz respeito à competência, à eficiência que 
todo profissional deve possuir para exercer bem seu ofício. O agir 
se refere à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que 
deve assumir no desempenho de sua função (MOTTA, 1984).

“Ética é um conjunto 
de valores e princípios 
destinados a regular a 
conduta de um indiví-
duo, de um grupo ou 
de uma sociedade”
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No ambiente de trabalho, a ética adquire 
uma conotação específica. Ética profis-
sional pode ser definida como a reflexão 
sobre as exigências - conjunto de direitos e 
obrigações - do profissional em sua relação 
com o cliente, o público, seus colegas e sua 
corporação (DURAND, 2003, p.85)
Para orientar a reflexão dos profissionais 
sobre sua função e fornecer parâmetros 
para o exercício de cada profissão, todas 
as categorias elaboram códigos de ética e 
de conduta.
O Código de Ética de Enfermagem é um instrumento legal que 
reúne um conjunto de normas, princípios morais e do direito rela-
tivo à profissão e ao seu exercício. Exprime o que é esperado dos 
profissionais da Enfermagem e foi elaborado com base no compro-
misso que eles têm com a sociedade (SCHIRMER, 2006, p. 61).
O Código de Ética é um importante aliado do enfermeiro, que 
está constantemente exposto aos conflitos inerentes à profissão e 
tem o dever de agir com base em princípios éticos para a preser-
vação dos interesses, direitos e segurança do paciente.
Entretanto, é fundamental levar em conta que, mesmo diante de 
um código de ética prescrito, o profissional terá sempre a liber-
dade de agir de acordo com a sua consciência, e deverá respon-
der por esta escolha. Em última análise, deve estar ciente de que 
cabe a ele assumir inteiramente a responsabilidade implicada em 
toda decisão de cunho ético.

a ética na prática
A ética está presente em todas as atividades 
desempenhadas pelo enfermeiro, tanto as que 
envolvem procedimentos técnicos, como as 
que exigem o contato humano. Por essa 
razão, a reflexão sobre ética deve ser uma 
prática constante na vida de um profissio-
nal que tem como objetivo central o cuida-
do com o outro.
Ao ingressar na profissão, o enfermeiro 
compromete-se a agir conforme o con-
junto de deveres inerentes à área, assume 

um compromisso com a ética profissional, que permeia não 
somente as ações de cuidado, mas está presente em todas as 
relações, processos e demandas da sua rotina de trabalho.
Isso exige que o profissional tenha sempre em mente a impor-
tância de manter uma conduta ética. Ser ético é ser responsável 
pelas próprias atitudes, pautar-se pelos princípios convencio-
nados na profissão, zelar pela integridade do paciente e primar 
pelo respeito ao outro em todas as suas ações.
Tal postura fortalece o enfermeiro no exercício de sua profis-
são e o torna apto para lidar com as questões éticas corriqueiras 
do dia a dia, assim como o deixa mais preparado para o enfren-
tamento dos dilemas recorrentes nas relações entre os profis-
sionais, com o paciente e com a família, que o acompanharão 
ao longo de toda a carreira.
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“Ser ético é ser respon-
sável pelas próprias ati-
tudes, pautar-se pelos 
princípios convencio-
nados na profissão, ze-
lar pela integridade do 
paciente e primar pelo 
respeito ao outro em 
todas as suas ações”

Ética
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Ações que valem o 
investimento
Em muitas cidades, o cenário que desenha 
a qualidade de vida de sua população idosa 
tem revelado que quanto mais investimentos 
em ações de prevenção à saúde, menos 
ônus em geral: para pacientes, empresas de 
saúde privadas e municípios. Nos resultados, 
expectativa de vida aumentada e recheada 
de bem-estar

Com o aumento da expectativa de vida nas últimas décadas, a aposta em 
medicina preventiva tem se revelado um investimento promissor, tanto 
para os convênios particulares quanto para os municípios, que investem 

em políticas públicas de saúde direcionadas ao idoso, com o objetivo de promover 
a saúde e, consequentemente, bem-estar - ou vice-versa. 
Traduzindo em resultados, quanto mais ações de promoção em prevenção, menos 
ônus. Ganham todos: pacientes, empresas de saúde e os municípios. Os idosos 
porque recebem acompanhamento individualizado e com foco em suas necessida-
des de saúde, gerando maior qualidade de vida, prevenindo complicações incapa-
citantes, decorrentes de patologias mais crônicas. Saldo positivo também para os 
convênios e todos os programas de saúde direcionados ao idoso pelas prefeituras 
locais, porque os investimentos sempre serão menores na prestação de serviços de 
promoção à saúde e prevenção de doenças, do que nos tratamentos curativos ou 
de reabilitação. 
Apostar em medicina preventiva, portanto, é quase um raciocínio matemático. 
Certamente vai desonerar os custos assistenciais dos desfechos negativos, que tra-
zem morbidade e incapacidade funcional, mas pode ser mais do que isso. Para 
os convênios particulares, um cliente com mais qualidade de vida é um cliente 
fidelizado. Para os municípios que oferecem esse diferencial à sua população de 
idosos, por meio de políticas públicas de saúde, a promoção da qualidade de vida 
pode ajudar a construir um cenário bastante positivo e conceitual para a cidade, 
ajudando a somar pontos no quesito desenvolvimento.
Um bom exemplo é o de São Caetano do Sul, que obteve o melhor Índice de De-
senvolvimento Humano Municipal (IDHM) do país, pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), intitulado “Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil 2013”. Dentre essas dimensões, a cidade registra um dos maio-

Grupo de idosos na aula 
de alongamento da 
Oficina de Exercícios, da 
Unimed Sorocaba
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Medicina preventiva para o idoso

res índices de longevidade do país, com expectativa de vida de 
78,2 anos. Tal índice é composto por três indicadores: longevi-
dade, renda e educação. Em uma escala de 0 a 1, o município al-
cançou 0,887 em longevidade, índice muito elevado, semelhante 
ao de cidades europeias com alto IDH, que caracteriza uma alta 
expectativa de vida, resultado da soma de diferentes fatores que 
promovem qualidade de vida. 
Nada mal para uma cidade de apenas 15 km2, e que possui 
150.319 habitantes, dos quais 20,39% são pessoas com 60 anos 
ou mais, ou seja, 30.655 idosos, segundo levantamento da Fun-
dação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), de 2014. 
Além disso, projeta-se para 2030 o total de 41.876 idosos, mais 
de 28% da população acima dos 60 anos.

três níveis de prevenção
São Caetano do Sul investe nos três níveis da medicina preven-
tiva. Na prevenção primária, as ações de educação em saúde nos 
Centros Integrados de Saúde e Educação da Terceira Idade (CI-
SES) são desenvolvidas de forma contínua, por meio dos aten-
dimentos coletivos nas áreas de psicologia e fisioterapia, com os 
grupos de depressão, prevenção de quedas e dores. Na prevenção 
secundária, entram as ações relacionadas com o diagnóstico e 

tratamento precoce, com atendimentos ambulatoriais nas áreas 
de fisioterapia, nutrição, psicologia, odontologia, medicina (ge-
riatria e clínica) e Enfermagem. E no que se refere à preven-
ção terciária, os atendimentos ambulatoriais também fornecem 
acompanhamentos para a reabilitação. “Destaca-se nos CISES, 
em especial, o serviço de hidroterapia, que possui comprovados 
efeitos na reabilitação da capacidade funcional, no equilíbrio e 
na redução de quedas”, conta Tiago Nascimento Ordonez, ge-
rontólogo e assessor em gerontologia na Secretaria de Saúde de 
São Caetano do Sul.
Outro município que se tornou referência na promoção de qua-
lidade de vida para a terceira idade é Santos. De acordo com os 
dados do Seade deste ano, a cidade tem 422.737 habitantes, dos 
quais 20,25% são compostos por pessoas de 60 anos ou mais, ou 
seja, cerca de 84.400 idosos. E comparado à classificação de São 
Caetano, no último censo do IBGE, Santos mostra um IDHM de 
0,840, que o coloca no sexto lugar no ranking nacional e terceiro 
no estadual. Essa expressiva representação da população idosa 
exige do poder público ações bem elaboradas que contemplem 
melhorias na qualidade de vida, o que nesse caso se traduz em 
mais saúde e bem-estar. 
Pensando nisso, a cidade litorânea criou, recentemente, a coor-
denadoria de Políticas Públicas para o Idoso e lançou a Política 
Municipal de Atenção Integral à Pessoa Idosa-Vida Plena, cujo 
mentor é Paulo Henrique Montenegro Lopes, especialista em 
Geriatria e Gerontologia e coordenador de Políticas Públicas da 
Pessoa Idosa (COOPI).
“Santos é uma cidade plana, com praias bem urbanizadas, que 
possibilita a mobilidade e acessibilidade dos idosos, além de ser 
uma cidade tranquila para viver. Temos várias ações voltadas 
para esse público, o que nos torna referência na região. Com as 
políticas públicas direcionadas, fortalecemos a rede de atenção, 
promovemos o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida”, 
explica Montenegro.
“Não é possível pensar no cuidado ao idoso sem considerar os 
diversos âmbitos da gestão pública: social, ambiental, de saúde, 
cultura, habitação e mobilidade”, lembra Devanir Paz, farmacêu-
tico, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso e coorde-

Projeto Televida, da cidade de Santos, disponibiliza pulseira 
doméstica eletrônica, que permite acionar um chamado na central de 
atendimento, avisando sobre qualquer emergência de saúde

Francisco de A
ssis/Prefeitura de Santos
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nador da Coordenadoria de Atendimento Domiciliar (COADO-
MI) de Santos.
O Atendimento Domiciliar é um serviço de saúde que conta com 
equipe multidisciplinar, direcionado a cerca de 850 pacientes acama-
dos ou com mobilidade reduzida, dos quais 90% são idosos. “Inclui 
pacientes internados em hospitais, os quais possam ser desospitali-
zados, mediante avaliação médica, recebendo cuidados clínicos no 
aconchego do lar”, explica Devanir.
Os pacientes apresentam diferentes níveis de complexidade clí-
nica, variando desde um acamado crônico, com menor necessi-
dade de cuidados, até pacientes em uso de oxigenoterapia domi-
ciliar, pacientes com lesões de decúbito, sondas de alívio, sondas 
nasoenteral, demandando por maiores cuidados principalmente 
pelas equipes de Enfermagem”, aponta Monique Francotti Fon-
seca Santuni, enfermeira especialista em Saúde e Formação do 
Cuidado em Rede e chefe da Seção de Atendimento Domiciliar 
(SEADOMI) de Santos.

Mais autonomia
O aumento do número de idosos e as consequentes mudanças do 
perfil de saúde da população geram necessidade de modificações 
nos modelos de atenção à saúde. “O objetivo é proteger os idosos 
e assistir as necessidades de vida e saúde dessa população. Com 
esse intuito, foram criadas as políticas públicas para o idoso, al-

mejando melhorar a autonomia e a independência desse público-
-alvo. Os enfermeiros assumem um papel relevante na atenção à 
saúde do idoso, por isso a necessidade de conhecimento das po-
líticas públicas”, avalia Gabriela Tonon de Oliveira, enfermeira 
e coordenadora do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), 
de São Caetano.
É também uma meta porque um dos objetivos de cuidado da 
enfermeira domiciliar é que o indivíduo e sua família possam 
capacitar-se para seu próprio cuidado e que isto aconteça nas 
mais diferenciadas condições de viver.
No Programa de Atenção Domiciliar, outra alternativa de aten-
dimento à pessoa idosa, em São Caetano, o enfermeiro tem um 
papel de facilitador no processo de auxílio ao indivíduo e sua 
família na busca pela autonomia. O objetivo é capacitá-los para 
que sejam capazes de cuidarem de si, sozinhos, através de inú-
meras estratégias, incluindo a atuação direta no cuidado domi-
ciliar, educação continuada, gerenciamento do caso do paciente 
e familiares no domicílio, no hospital antes da alta e na rede de 
serviços de saúde. O enfermeiro se relaciona de forma interpes-
soal, englobando a equipe, o indivíduo e a família.
“São Caetano do Sul demonstra sua preocupação com a popu-
lação idosa antes mesmo da sanção das políticas nacionais de 
atenção à pessoa idosa existentes no País (Política Nacional da 
Pessoa Idosa, Estatuto do Idoso e Política Nacional de Saúde 

Grupo de Dança da Terceira Idade se apresenta para alunos de escola municipal, outra ação do programa Conviver 
Melhor nas Terceiras e Quartas Idades, intitulada “Entre Gerações, resgatando respeito”

Robson de Alm
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Medicina preventiva para o idoso

da Pessoa Idosa)”, explica Felipe Borges, gerontólogo e assessor 
em gerontologia na secretaria de Saúde de São Caetano do Sul. 
Além do pioneirismo, um dos principais diferenciais do muni-
cípio encontra-se no perfil do público atendido pelos serviços 
da denominada “Terceira Idade”. Em todo o país, os Centros de 
Convivência e outros equipamentos que atendem esse segmento 
populacional utilizam como critério etário os 60 anos. Em São 
Caetano do Sul as pessoas com 50 anos ou mais já podem ter 
acesso a todas essas oportunidades de saúde, lazer, educação e 
cultura. “O critério etário utilizado pelo município só reforça o 
compromisso público com o estímulo ao envelhecimento ativo”, 
avalia Borges.
O último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) aponta que mais de 5.200 pessoas em São 
Caetano do Sul já passaram dos 80 anos de idade. O Programa 
Conviver Melhor 3ª e 4ª Idades é um projeto municipal que nas-
ceu da preocupação com essa população que mais cresce atual-
mente: os idosos com mais de 80 anos. Dentro desse programa 
estão os projetos de saúde mais recentes: Sala de Naturologia, 
com atendimentos de cromoterapia, acupuntura, shiatsu e ayur-
veda; consulta Gerontológica em Enfermagem, que visa identi-
ficar os idosos frágeis e em risco de declínio 
de sua capacidade funcional, por intermédio 
da Avaliação Gerontológica Global (AGG) 
- um protocolo de rastreio e diagnóstico fun-
cional que compila vários instrumentos vali-
dados e reconhecidos nas áreas de Geriatria 
e Gerontologia. 

inovação e pioneirismo
A grande inovação entre os programas para 
a terceira e quarta idades de São Caetano  é 
o Wiiterapia, um serviço que utiliza como 
ferramenta de trabalho o videogame interativo 
Nitendo® Wii - Wii Fit, o qual é utilizado como sistema de rea-
bilitação terapêutica de pacientes com comprometimento motor. 
“Alguns resultados preliminares de pesquisas apontaram que a 
influência das propriedades desse videogame, como resposta ao 
aprendizado motor, foi eficaz para melhora do equilíbrio postural 

de idosos”, explica o gerontólogo do município de São Caetano, 
Tiago Ordonez.
A cidade de Santos também aposta em tecnologia e inovação 
para dar suporte aos seus projetos destinados a idosos. Numa ati-
tude pioneira, criou o projeto Televida, destinado a portadores de 
doenças crônicas como hipertensão, diabetes e cardiopatias (en-
tre outras), que morem ou vivam parte do dia sozinhos, ficando  
submetidos a situações de risco, como nos casos de mal súbito ou 
quedas, situações típicas que acometem os idosos. 

O projeto Televida consiste na instalação 
de dois equipamentos: um aparelho de vi-
va-voz acoplado à linha telefônica fixa da 
residência e outro aparelho, colar ou pulsei-
ra, com botão de acionamento, quase uma 
espécie de babá eletrônica. Quando botão é 
acionado, é emitido um sinal, que é recebido 
por um atendente, do centro de atendimento 
do projeto. “No terminal, o operador esta-
rá munido de dados importantes do idoso, 
como nome, endereço, doenças diagnosti-
cadas, medicamentos em uso, nomes e nú-

meros de telefones de parentes ou vizinhos, 
inclusive que tenham a chave da moradia. Conforme o caso, o 
operador poderá encerrar a ligação e acionar uma pessoa da lista 
de contatos do idoso, ou ainda, acionar o SAMU e alguém da 
rede de contatos para acompanhamento da ocorrência”, explica 
Devanir Paz, que também é responsável pela execução do Proje-

Sala de Wiiterapia, inovação no Programa Conviver Melhor na Terceira 
Idade, de São Caetano do Sul.
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“Trabalhar com o 
idoso na atenção 
primária nos traz 
muito mais alegrias 
do que angústias. 
Eles nos oferecem 
sua sabedoria e 
experiência”

Talita Freitas - enfermeira 
especialista em gerontologia da 
Unimed Sorocaba
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to Televida – Tele Assistência Emergencial para Idosos.
Além das situações de emergência, os operadores também atuam 
no monitoramento semanal dos idosos. Nos contatos regulares, 
avaliam queixas, sintomas e medicação e enviam seus relatórios 
de acompanhamento ou de ocorrências para a Secretaria Muni-
cipal de Saúde. E esses relatórios se transformam em mais uma 
ferramenta para a avaliação e adoção de medidas preventivas de 
saúde para essa fatia da população.

a aposta dos convênios particulares
O plano de saúde Prevent Senior, de São Paulo, um dos pio-
neiros na medicina preventiva no Brasil, trabalha com aten-
dimento exclusivo à terceira idade. Tem seis hospitais pró-
prios e alguns centros de diagnósticos, além de uma ampla 
rede credenciada. Para melhor desenvolver seus programas de 
medicina preventiva, criou uma parceria com um tradicional 
clube da cidade, o Juventus. Na sede do clube há um espa-
ço destinado às diferentes ações destinadas ao público idoso: 
psicoterapia em grupo, caminhada, alongamento, ginástica, 
grupo de autoestima, prevenção de quedas, terapia do luto, 
oficina da memória, entre outras.
No interior de São Paulo, dois centros da Unimed desen-
volvem um trabalho bem específico. A Unimed Franca, que 
também tem um trabalho de medicina preventiva focado na 
terceira idade, graças a uma parceria com um clube da cida-
de, onde funciona a primeira academia de ginástica na cidade, 
exclusiva para idosos. 
Já a Unimed Sorocaba, que também tem um centro de medi-
cina preventiva, atende todas as faixas etárias nos diferentes 
programas, mas com atenção especial para idades entre 50 
e 70 anos, em grupos como Prevenção de Quedas, Cami-
nhando, Oficina de Exercícios e Grupo de Idosos. Este ano, 
a empresa lançou o TeleSaúde, um programa para telemoni-
toramento de doentes crônicos, cujo acompanhamento é feito 
por um enfermeiro.
“O cuidado com a saúde promove não só ao idoso, mas a to-
dos que o cercam, melhora na qualidade de vida e bem-estar 
físico e mental. Muitas doenças progressivas, diante de diag-
nóstico precoce, têm sua evolução interrompida ou minimi-

zada. A Organização Mundial de Saúde propõe discussões e 
ações para o “Envelhecimento Ativo”, que visam aumentar a 
expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para 
todas as pessoas que estão envelhecendo. Reconhece que, 
além dos cuidados com a saúde, outros fatores afetam o modo 
como os indivíduos e as populações envelhecem”, avalia Ta-
lita Correia de Oliveira Freitas, enfermeira especialista em 
gerontologia da Medicina Preventiva Unimed Sorocaba.
Em Franca, a unidade da Unimed faz investimentos em pro-
gramas de medicina preventiva que se traduzem na capaci-
tação da equipe multiprofissional e apostas numa  estrutura 
física e moderna, para oferecer acompanhamento nutricional 
e psicológico, monitoramento dos níveis de pressão arterial, 
glicemia e triglicérides, por exemplo, além de atividades físi-
cas em grupo, como hidroginástica, yoga, tai-chi-chuan, dan-
ça circular, entre outras. “Os benefícios para os pacientes que 
participam dos programas são evidentes: eles apresentam me-
nores índices de internação, passagens pelo setor de urgência 
e emergência e a utilização da rede como um todo”, observa  
Vera Lucia  Ferreira, enfermeira e coordenadora de Promo-
ção à Saúde e Recursos Próprios. “Hábitos de vida saudáveis  
proporcionam maior capacidade funcional ao idoso e possi-
bilitam que ele ganhe maior autonomia em suas atividades 
cotidianas, o que se traduz, consequentemente, em qualidade 
de vida”, complementa Itamar de Azevedo Junior, educador 
físico e líder operacional do núcleo de medicina preventiva 
de Franca.
O trabalho comprometido, voltado para os idosos, sempre 
vai pedir uma dose extra de dedicação. Que o digam os pro-
fissionais de saúde e gestores de programas especializados, 
que verdadeiramente se empenham para fazer o seu melhor 
e proporcionar-lhes a tão almejada qualidade de vida. Como 
observa a enfermeira Talita, da Unimed Sorocaba: “Trabalhar 
com o idoso na atenção primária nos traz muito mais alegrias 
do que angústias. Além da troca de saberes, que dia a dia nos 
motivam, eles nos oferecem sua sabedoria e experiência. É a 
nossa oportunidade de aprender com eles, com sua alegria e 
vontade de viver, aprender como construir hoje, a nossa ve-
lhice amanhã”.
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A votação pela internet visando à composição dos plenários dos Con-
selhos Regionais de Enfermagem para a gestão no triênio 2015-2017 
mostrou-se um marco na história da Enfermagem brasileira. Organi-

zada e operacionalizada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), as 
eleições online foram realizadas em 20 estados, nos dias 13 e 14 de setembro de 
2014. 
A facilidade de votar sem precisar sair de casa fortaleceu o processo democrá-
tico e evitou os tumultos constatados na eleição passada. Em São Paulo, foram 
computados 137.436 votos, dos quais 110.956 foram considerados votos válidos. 
A agilidade do processo também marcou a apuração dos votos. Os representantes 

Eleições COREN-SP

Gestão 2015-2017 tem integrantes das 
duas chapas concorrentes à eleição

A votação ocorreu pela internet, entre 13 e 14 de setembro

Conselheiros da gestão 2015-2017, empossados em 17 de novembro de 2014
Marco Antonio Sá
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 Nova diretoria (a partir da esquerda): Jefferson Erecy Santos, segundo-tesoureiro; Luciano da Silva, primeiro-tesoureiro; Rosângela de Mello, 
segunda-secretária; Fabíola de Campos Braga Mattozinho, presidente; Mauro Antônio Pires Dias da Silva, vice-presidente e Marcus Vinicius de 
Lima Oliveira, primeiro-secretário 

M
arco A

ntonio Sá

das chapas puderam acompanhar a votação online, visualizan-
do, em tempo real, o status de votos computados. Os resulta-
dos de cada estado que teve suas eleições pela internet foram 
apresentados no auditório do COFEN, em Brasília, na presen-
ça do conselheiro federal Anselmo Jackson, representante do 
GTAE (Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral), do 
procurador geral do COFEN, Gustavo Muglia, e dos auditores 
dos conselhos regionais e da auditoria interna (SecurityLabs), 
além dos representantes de chapas.
Pela primeira vez, o COREN-SP terá uma gestão formada pe-
los dois grupos concorrentes às eleições. A Chapa 2, da atual 
diretoria, foi eleita para o Quadro I (enfermeiros/obstetrizes), 
com 50,34% dos votos válidos, enquanto a Chapa 1, da oposi-
ção, recebeu a maioria dos fotos dos quadros II e III (técnicos 
e auxiliares de Enfermagem), 56,78% dos votos válidos. Cabe 
ressaltar que outros estados já vivenciaram o fato, como Goiás 
e Rio Grande do Sul, por exemplo.

a soma de esforços e experiências foi defendida na ce-
rimônia de posse
A cerimônia de posse do novo Plenário ocorreu na tarde de 
17 de novembro de 2014, e foi regida pelo Código Eleitoral 
do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, aprovado pela 
Resolução COFEN nº 355/2009. Ao todo foram empossa-
dos 41 conselheiros dos Quadros I, II e III, uma vez que um 
dos conselheiros titulares eleitos abriu mão do cargo. 
Além dos novos membros, a solenidade contou, ainda, com 
a presença dos conselheiros da Gestão 2012-2014 e do en-
fermeiro João Gregório Neto, membro da Comissão Eleito-
ral das Eleições 2014 do COREN-SP.
Após a posse, seguindo os procedimentos do Código Elei-
toral, foram realizadas as eleições para os cargos da dire-
toria executiva e de delegado regional titular e suplente.  
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Foram eleitos para compor a diretoria executiva da gestão 
2015-2017 os seguintes profissionais de Enfermagem: 
- Presidente – Fabíola de Campos Braga Mattozinho; 
- vice-presidente - Mauro Antônio Pires Dias da Silva; 
- Primeiro-secretário - Marcus Vinicius de Lima Oliveira; 
- segundo-secretário - Rosângela de Mello; 
- Primeiro-tesoureiro - Luciano da Silva; 
- segundo-tesoureiro - Jefferson Erecy Santos
A união em torno dos interesses da categoria foi consenso 
nas falas dos representantes das duas chapas eleitas. “Te-
mos que nos unir, encontrar os pontos de afinidade, pen-
sando sempre em melhorias para os 400 mil profissionais 
que representamos”, destacou a presidente eleita, Fabíola 
de Campos Braga Mattozinho.
Conheça os integrantes da gestão 2015-2017:

QUadRO i – ENfERMEiROs/OBstEtRiZEs
Conselheiros titulares:
Mauro Antônio Pires Dias da Silva (vice-presidente)
Maria Cristina Komatsu Braga Massarollo
Cláudio Luiz da Silveira
Fabíola de Campos Braga Mattozinho (Presidente)
Luciano da Silva (Primeiro-tesoureiro)
Marcília Rosana Crivelli Bonacordi Gonçalves
Marcus Vinicius de Lima Oliveira (Primeiro-secretário)
Paulo Cobellis Gomes
Andréa Bernardinelli Stornioli
Vagner Urias
Rosângela de Mello (segundo-secretário)

Conselheiros suplentes:
Ana Márcia Moreira Donnabella
Evandro Rafael Pinto Lira
Vanessa Maria Nunes Roque
João Batista de Freitas
Alessandro Lopes Andrighetto
Renata Andréa Pietro Pereira Viana
Márcia Regina Costa de Brito

Marcel Willan Lobato
Matheus de Sousa Arci
Alessandro Correia da Rocha
Rosemeire Aparecida de Oliveira de Carvalho
Antonio Carlos Siqueira Junior

QUadROs ii E iii – tÉCNiCOs E aUXiliaREs dE 
ENfERMagEM
Conselheiros titulares:
Vilani Sousa Micheletti
Marcelo da Silva Felipe
Jefferson Erecy Santos (segundo-tesoureiro)
Edinildo Magalhães dos Santos
Demerson Gabriel Bussoni
Luciano André Rodrigues
Silvio Menezes da Silva
Iraci Campos
Paulo Roberto Natividade de Paula

Conselheiros suplentes:
Luiz Gonzaga Zuquim
Denilson Cardoso
Vera Lucia Francisco
João Carlos Rosa
Denis Fiorezi
Lourdes Maria Werner Pereira Koeppl
Osvaldo de Lima Junior
Edir Kleber Boas Gonsaga
Ildefonso Márcio Oliveira da Silva

Eleições COREN-SP
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Não conseguiu votar?
Veja como justificar:

Os profissionais de Enfermagem inscritos no COREN-SP 
que não conseguiram votar, por qualquer motivo, inclusi-
ve por inadimplência, devem justificar o voto no site do 
COREN-SP (www.coren-sp.gov.br) até o dia 10/01/2015.
Quem já apresentou a justificativa no site www.votaenfer-
magem.org.br não precisa apresentar nova justificativa ao 
COREN-SP. 

A justificativa está disponível no site no campo “Serviços 
Online” e também nos Terminais de Autoatendimento.
Cabe lembrar que o voto é obrigatório. O profissional que 
não votou e não justificar o voto estará sujeito à multa no 
valor de uma anuidade, conforme a Resolução COFEN nº 
355/2009.

Todo profissional que não 
conseguiu votar deve justificar a 
ausência até 10 de janeiro
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Epidemia

Ebola no Brasil?

Paciente suspeito de ebola deve ser isolado e 
transportado para unidade de referência

O que o país vem fazendo para conter a chegada e 
a proliferação do vírus e como lidar com possíveis 
casos nos prontos-socorros

Tânia R
êgo - A

gência B
rasil

A cidade de Cascavel, no Paraná, viveu dias de medo e apre-
ensão depois de o africano Souleymane Bah dar entrada 
numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado 

febril. Ao saber que o rapaz viera de Guiné, região em que a epidemia 
de ebola tem deixado longo rastro de dor e morte, a equipe de saúde 
ensaiou uma espécie de quarentena com as cerca de 30 pessoas que 
estavam por lá naquele momento, enquanto aguardava o transporte de 
Bah até o Instituto Evandro Chagas, onde seria examinado para saber 
se de fato estava infectado pela doença. Felizmente, testes realizados 
nos dias seguintes constataram que havia sido apenas um susto e o 
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africano não estava contaminado. 
Em que pese o excesso de zelo na decisão de manter “presas” 
pessoas que sequer estiveram na companhia do paciente, mes-
mo sabendo que o ebola só é transmitido pelo contato com as 
secreções provenientes do nariz, olhos e boca, a condução do 
caso na UPA foi exemplar pela agilidade de isolar o possível 
infectado e encaminhá-lo ao hospital de referência, na capital 
fluminense, utilizando os parâmetros indicados para realizar 
a operação em segurança. 
O primeiro indício real de que o vírus pode chegar ao país mos-
trou, sobretudo, que ele não encontrará vida fácil para se espa-
lhar por aqui, caso desembarque após uma longa viagem in-
ternacional, o que não ocorrera até o fechamento desta edição.
“Nao existe nem comparação entre a situação do Brasil e da 
África, pois além de termos condições muito melhores de sa-
neamento básico, a rede do SUS oferece bom atendimento e 
tem tudo para não deixar o vírus proliferar”, diz Ana Paula 
Valeiras, enfermeira e coordenadora de Vi-
gilância em Saúde do município de Santos.” 
Porém, o tom alarmista adotado na cober-
tura midiática e os casos envolvendo a in-
fecção de enfermeiros na Espanha e nos 
Estados Unidos contribuem para propagar o 
terror do ebola no país. Ao dar o primeiro 
atendimento nos prontos-socorros, as equi-
pes de Enfermagem devem estar munidas 
de informação para tomar todos os cuidados 
necessários diante de um possível caso de 
infecção pela doença.
Quais sinais o profissional deve observar 
para identificar a suspeita de ebola? Como 
agir ao se deparar com um possível doente? 
A quem informar essa suspeita? Ao ouvir especialistas das áre-
as médica e de Enfermagem e do governo federal, a Enferma-
gem em Revista traz, a seguir, respostas para essas perguntas e 
mostra ainda como anda o clima nos portos e aeroportos, porta 
de entrada da chegada do ebola ao Brasil.

Como suspeitar do diagnóstico de ebola?
Como se sabe, não é a equipe de Enfermagem, nem o médico do 
pronto-socorro que vai fechar o diagnóstico de ebola. Hoje, ape-

nas o Instituto Evandro Chagas, em Be-
lém do Pará, está devidamente equipado 
para fazer os testes no paciente e constatar 
se o vírus está agindo. Cada estado, po-
rém, tem seu hospital de referência, para 
onde os pacientes poderão ser encaminha-
dos e tratados. É obrigação dos auxiliares, 
técnicos e enfermeiros saber os sinais que 
indicam a possibilidade de estar diante de 
uma pessoa infectada.
Qual enfermeiro nunca atendeu, nos 
prontos-socorros, alguém se queixando de 
febre, diarreia, dores de cabeça e muscula-
res e fadiga? Essa é a grande dificuldade de 
identificar um possível infectado pelo vírus 

que já matou mais de 5 mil pessoas no continente africano. Os sin-
tomas iniciais em nada diferem de um diagnóstico de virose e outros 
problemas do gênero. Apenas na proximidade do décimo dia de ação 
do vírus o paciente começa a apresentar sintomas mais graves, como 
vômito de sangue, sangramento do nariz, boca, olhos e ânus e perda 

EPI’s devem ser desinfectados, após o uso, para eliminar o risco de 
contaminação

“Se alguém chegar 
com febre, de 
algum país da 
África, o diagnóstico 
mais provável é 
de malária, que 
também mata se não 
cuidar direito” 
 
Jessé Alves - médico 
infectologista do Instituto 
Emílio Ribas, na capital
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Epidemia

Nos hospitais 
de referência, 

profissionais 
preparados atendem 

suspeito de ebola 

de consciência, até sofrer hemorragia interna e ser decretada a falên-
cia múltipla dos órgãos.
Resta à equipe de Enfermagem ter a perspicácia de perguntar àquele 
paciente que chega às unidades de pronto atendimento com febre e 
dores no corpo, se ele esteve em algumas das regiões em situação 
epidêmica, como Guiné, Serra Leoa e Libéria. Num primeiro mo-
mento, parece ser um procedimento banal e desnecessário, mas é a 
única forma de os profissionais da saúde se protegerem do vírus. 
“Os cuidados devem ser tomados para não deixar ocorrer aqui o que 
aconteceu nos Estados Unidos, quando mandaram para casa um pa-
ciente com os sintomas do ebola, mesmo informando que vinha da 
Libéria”, diz a enfermeira Ana Paula Valeiras.
Outro ponto importante é que o vírus só é transmitido quando os 
sintomas estão aparecendo. No atendimento de alguém vindo dessas 
regiões, mas que não apresente nenhum sintoma, a regra é medir 
sua febre, duas vezes ao dia, e só alertar as autoridades quando 
estiver sintomático. Deve-se ter em mente também que essa pes-
soa pode estar acometida por outras doenças, além do ebola. “Se 
alguém chegar com febre, de algum país da África, o diagnóstico 
mais provável é de malária, que também mata se não cuidar direi-
to”, lembra o médico infectologista Jessé Reis Alves, que atua no 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas, outro hospital de referência 
no diagnóstico e tratamento do ebola.

Como agir com um suspeito de ebola?
O médico generalista Paulo Reis se impõe um policiamento rigo-
roso para não tocar em nada e pulverizar os pés com cloro toda 
vez que visita uma área infestada pelo vírus ebola, cuja epidemia 
ele tem ajudado a combater, desde março de 2014, nas regiões de 
Guiné, Serra Leoa e Libéria. 
Há nove anos na organização Médicos Sem Fronteiras e expe-
riente em missões nos países africanos, Reis sabe que cuidados 

Voluntário ajuda a pulverizar ambientes onde doentes 
foram tratados

afreecom
 - Idrissa Soum

aré
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“Nao existe nem comparação entre 
a situação do Brasil e da África, pois 
além de termos condições muito 
melhores de saneamento básico, a 
rede do SUS oferece bom atendimento 
e tem tudo para não deixar o vírus 
proliferar” 

 
Ana Paula Valeiras, enfermeira e coordenadora de 
Vigilância em Saúde do município de Santos”

como estes podem ser o diferencial entre voltar a salvo para sua 
família ou padecer em algum lugar longínquo, encerrando da 
pior forma possível uma jornada na qual a morte em condições 
precárias é realidade diária. 
Os equipamentos utilizados fora dos centros de tratamentos ins-
talados nesses países são todos incinerados, exceto as tendas, 
pulverizadas com cloro e repousadas durante um dia inteiro ao 

sol. “Não se deve assumir o risco de higienizar equipamentos 
como estetoscópios, macas, termômetros e aparelhos de pressão. 
A possibilidade de ter uma infecção por um objeto que tenha 
sido limpo é muito pequena, mas ninguém quer correr esse risco 
e, por isso, incineramos esses materiais”, afirma Reis, que voltou 
ao Brasil em agosto de 2014 e logo embarcou de volta ao conti-
nente africano.
Tais providências, obviamente, não cabem aos possíveis casos 
que venham a chegar ao Brasil, mas mostram como os profis-
sionais de saúde devem triplicar a atenção para saber identificar 
os casos suspeitos de ebola e agir corretamente para não correr 
riscos descenessários.
Ao responder “sim” para a pergunta se viajou ou teve contato 
com alguém que esteve nesses países africanos nos últimos 21 
dias – período de incubação do vírus -, o paciente deve ser ime-
diatamente isolado num ambiente com banheiro, para que não 
precise se deslocar em hipótese alguma. A ordem é utilizar os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) que compõem a 
Nota Técnica 2/2014 GGTES/ANVISA. “Basicamente, a pro-
teção envolve um avental impermeável, proteção adequada para 
os pés, luvas com dupla camada e máscara que proteja o rosto 
inteiro”, diz o médico Jessé Alves. “Todo hospital tem condições 
de ter esses EPI’s.”

Ministério da Saúde fez simulações nos aeroportos de Guaru-
lhos (SP) e do Galeão (RJ) para preparo das equipes em casos 

suspeitos do ebola
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Epidemia

Com a proteção apropriada, não há por que temer ficar no 
mesmo ambiente que o portador do ebola. A transmissão não 
se dá por vias respiratórias, mas apenas pelo contato com as 
secreções da pessoa infectada. Deve-se tomar cuidado, porém, 
para não encostar, sem a devida proteção, nos lugares em que 
esse indivíduo esteve, pois o vírus pode ficar alojado nos ob-
jetos tocados por ele. 
Essas e outras recomendações estão no “Informe técnico e 
orientações para as ações de vigilância e serviços de saúde 
de referência”, disponível no portal do Ministério da Saúde 
(www.saude.gov.br). O documento define ainda que todo 
caso suspeito precisa ser notificado, imediatamente, às secre-
tarias municipais e estaduais de saúde e à Secretaria de Vigi-
lância em Saúde, pelo telefone 0800.644.6645, e-mail (noti-
fica@saude.gov.br) ou formulário eletrônico no site da SVS 
(http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplica-
cao=6742).
Saber utilizar os EPI’s corretamente também é fundamental 
para a segurança dos profissionais de saúde. O fato de en-
fermeiras terem se contaminado com ebola na Espanha e nos 
Estados Unidos durante o tratamento aos pacientes infectados,  
mesmo estando sob a proteção dos EPI’s, despertou o ques-
tionamento sobre a eficácia desses instrumentos. Porém, após 
análise mais detalhada desses casos, verificou-se que houve 
falhas na condução do processo e algumas delas chegaram in-
clusive a ter suas cabeças expostas em diversas ocasiões perto 
do paciente.
“Fizemos uma capacitação específica em Santos justamente 

para ensinar como usar e retirar os EPI’s, pois é uma etapa 
crucial de todo o processo”, afirma a enfermeira Ana Paula 
Valeiras.
O médico Paulo Reis, da Organização Médicos Sem Frontei-
ras, testemunha diariamente a importância dessas precauções 
ao lidar com centenas de pacientes infectados no continente 
africano. “Em geral, nós [profissionais da saúde] corremos 
menos riscos por causa da proteção que usamos”, relata.

O Brasil está preparado para impedir a chegada do vírus?
Essa, talvez, seja a questão que mais suscite interpretações 
diferentes. A julgar pela ação precisa da equipe da UPA de 
Cascavel, na suspeita mais consistente de ebola no país, pode-
-se dizer que estamos preparados para conter a proliferação do 
vírus. Os treinamentos realizados pelas equipes do Instituto 
Evandro Chagas e do Instituto Emílio Ribas nos aeroportos 
de maior circulação no Rio de Janeiro e em São Paulo foram 
igualmente considerados bem-sucedidos.
Por outro lado, seria irrealista imaginar que todas as unidades 
de saúde do país estão em alerta e preparadas para o risco do 
ebola. Nos portos e aeroportos, também se percebe uma certa 
vulnerabilidade para detectar a chegada de um paciente com 
o vírus ativo.
Embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) afirme “que a vigilância de passageiros e cargas nos ae-
roportos e portos é uma rotina”, o Aeroporto Internacional de 
Guarulhos carece de informações sobre a doença. São comuns 

“Em geral, nós [profissionais da 
saúde] corremos menos riscos, por 
causa da proteção que usamos”

Paulo Reis, médico generalista da organização 
Médicos Sem Fronteiras, que tem combatido o ebola 
nos países epidêmicos

Profissionais de saúde preparam-se para o combate do ebola em 
Guiné (África)
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relatos de viajantes que vieram da África 
Ocidental e não tiveram sua temperatura 
medida ao pisar no Brasil. 
Para amenizar a situação, a Anvisa pas-
sou a medir, desde o dia 31 de outubro, 
a temperatura de passageiros que desem-
barcam no Aeroporto de Guarulhos - que 
recebeu 78,4% das pessoas vindas da 
Libéria, Serra Leoa e Guiné, em 2014 
- e estiveram nos países epidêmicos nos 
21 dias anteriores. De qualquer forma, 
se considerarmos que 106 mil pessoas 
desembarcam ali diariamente, não há 
como garantir que o vírus não possa es-
tar escondido em algumas delas.
No Porto de Santos, no litoral paulista, 
a situação não é diferente. O clima de 
aparente sossego entre os trabalhadores 
portuários contrasta com a perigosa falta de informação so-
bre a origem dos navios que atracam por lá. “O que desejá-
vamos é que, em todos os navios que atracassem em Santos, 
houvesse antecipadamente a identificação de onde eles vêm, 
com documento oficial, e isso não está ocorrendo. Só conhe-
cemos sua origem quando chegam aqui”, afirma Everandy 
Cirino, presidente do Sindicato dos Portuários (Sindaport).
Desde janeiro, 42 embarcações as regiões epidêmicas estive-
ram em Santos. Felizmente, não houve nenhuma suspeita de 
terem trazido junto consigo o ebola. O fato de o vírus só ser 
transmitido quando os sintomas já estão aparecendo serve de 
alívio para os funcionários manterem a tranquilidade e, con-
sequentemente, a conter a proliferação da doença. 
Procurada pela Enfermagem em Revista, a Anvisa limitou-
-se a informar, em nota, que definiu “procedimentos padrões 
para os casos suspeitos que incluem o isolamento dos casos 
suspeitos e a remoção pelo Samu por equipes com treinamen-
to neste tipo específico de atendimento. Também estamos 
enviando comunicados aos capitães de aeronaves e embar-

cações para que relatem casos suspeitos. 
Caso suspeitos são pessoas que tenham 
circulado, nos últimos 21 dias, pela Ni-
géria, Serra Leoa, Libéria ou Guiné e que 
apresentem sintomas.”

temos vacina para o Ebola?
Os Estados Unidos aplicaram com sucesso 
recentemente a droga experimental Zmapp 
no tratamento de um médico e de uma mis-
sionária americanos que contraíram ebola 
na Libéria. A Espanha importou a droga 
dos EUA  e também obteve êxito em pa-
cientes espanhóis que receberam a medi-
cação, ainda não regulamentada, mas que 
pode ser usada em pacientes com doenças 
mortais resistentes a outros métodos.
No Brasil, a Fiocruz vem avançando nas 

pesquisas de uma vacina capaz de atuar em várias doenças, 
entre elas o ebola. A Fundação já detém a patente intelectual 
da tecnologia, que está sendo usada em pesquisas para a cria-
ção de uma vacina contra o HIV.
Todas essas providências mostram o quanto o Brasil e outros 
países longe das regiões epidêmicas têm se preparado para 
impedir que o ebola cause estrago semelhante ao provocado 
na África. Resta às autoridades internacionais perceber a si-
tuação de emergência vivida pelos africanos e adotar medi-
das humanitárias e de saúde, para proporcionar a eles o aces-
so às mesmas condições desfrutadas pelo resto do planeta.
A chegada do vírus por aqui é uma incógnita. Mas a situa-
ção de momento indica que basta estar informado e alerta 
aos sinais que possam indicar a presença do ebola nos pa-
cientes dos prontos-socorros, para não haver razão de pâ-
nico no sistema de saúde brasileiro. “Não há motivos para 
caos, desde que os profissionais de saúde sigam todos os 
procedimentos de maneira correta”, resume a enfermeira 
Ana Paula Valeiras. 

“O que desejávamos 
é que, em todos 
os navios que 
atracassem em 
Santos, houvesse, 
antecipadamente, 
a identificação de 
onde eles vêm, com 
documento oficial, 
e isso não está 
ocorrendo” 
 
Everandy Cirino, presidente 
do Sindicato dos Portuários 
(Sindaport)
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Epidemia/febre Chicungunya

O ebola está longe de ser a maior preocupação da população brasi-
leira. A febre do momento atende pelo nome de chikungunya e tem 
avançado com força no país, que registrou  828 casos da doença até 
outubro de 2014. 
A ‘chiku’, comotem sido chamada nas regiões em que mais vem 
debilitando a população, é transmitida por um velho conhecido dos 
brasileiros, o Aedes aegypti, mosquito causador da dengue. As se-
melhanças não param por aí. Os sintomas das duas doenças são 
muito parecidos: febre e dores de cabeça, nas costas e nas articula-
ções. Porém, a chikungunya traz todos esses componentes em ní-
veis mais elevados, apesar da baixa taxa letalidade, com uma morte 
a cada 100 mil habitantes. “As dores articulares são intensas e po-
dem se tornar incapacitantes. Mesmo que o paciente se recupere 
da fase aguda, ela chega a evoluir posteriormente para uma doença 
crônica em alguns casos”, afirma a enfermeira Juliana Muller Ca-
nassa, coordenadora de Vigilância Epidemiológica do município 
de Cotia (SP).
Originária da Tanzânia, a chikungunya ganhou esse nome justa-
mente por significar “contorcido de dor” em um dos idiomas locais. 
Ela migrou ao Brasil junto com viajantes de locais onde o surto 
ocorre há mais tempo, como Caribe, Guiana Francesa, Índia, Indo-
nésia, Haiti e República Dominicana. Hoje, dos 828 casos registra-
dos no Brasil, somente 39 são relacionados a pessoas que estiveram 
nestes países, das quais 17 são de São Paulo. Mas as regiões mais 
afetadas são as dos estados do Amapá e Bahia, com 330 e 458 ca-
sos, respectivamente. 
Como se não bastasse tudo isso, a dengue e a chikungunya podem 
atacar a mesma pessoa, simultaneamente. Enquanto na dengue os 

“Prima da dengue” também preocupa

Febre Chikungunya avança pelo país por 
meio do mesmo agente causador da dengue 
e com sintomas parecidos aos dessa velha 
conhecida dos brasileiros

Foto: Juliana M
uller

Juliana Muller Canassa, coordenadora de 
Vigilância Epidemiológica do município de 
Cotia (SP)
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sintomas se manifestam de maneira abrangente, em sua prima 
as dores articulares e nos tendões são os sinais mais marcan-
tes. Para fechar o diagnóstico, são realizados análise clínica e 
exames de sangue.
Ainda não existe um tratamento específico para a febre chikun-
gunya. Uma das providências básicas é a ingestão de líquidos, 
para evitar a desidratação, e sempre evitar medicamentos à base de 
ácido acetilsalicílico (aspirina) e anti-inflamatórios não hormonais, 
dentre os quais: diclofenaco,  ibuprofeno e piroxicam. Dependendo 
da gravidade do caso, chega a ser necessária a internação em uni-
dade de terapia intensiva.
Por isso, torna-se fundamental diagnosticar rapidamente e reforçar 
as medidas de prevenção, que são idênticas às adotadas para com-
bater a dengue: não deixar água parada em pneus, vasos, plantas e 
afins, ambientes em que o mosquito se prolifera com facilidade. 

“O fato de ser o mesmo vetor da dengue facilita nas campanhas 
de conscientização, mas ao mesmo tempo não temos registrado 
bons resultados no combate à dengue, o que é preocupante”, diz a 
enfermeira Juliana Muller.
O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo 
(CVE-SP) recomenda que os pacientes com chikungunya usem 
calças compridas e blusas com mangas longas, repelentes à base 
de DEET, com reaplicação diária, e se resguardem em ambientes 
protegidos com telas milimetradas até o 10º dia de sintoma.
A suspeita da doença deve ser notificada em menos de 24 horas às 
secretarias municipal e estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde, 
de acordo com a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014/MS. 
A notificação de caso suspeito no estado de São Paulo deverá ser 
feita também por meio da CENTRAL/CIEVS pelo email: notifi-
ca@saude.sp.gov.br ou por telefone: 0800-555466.

Detecção de casos
 ● Profissionais de saúde devem considerar chikungunya no 
diagnóstico diferencial de indivíduos que apresentem febre e 
artralgia, não explicadas por outra etiologia ou com apresen-
tação atípica, como por exemplo, dengue com dor articular 
muito intensa ou com sinais inflamatórios ou conjuntivite; 
 ●A suspeita deve ser reforçada no caso de viajantes ou 
aqueles que entraram em contato com um viajante que 
tenha recentemente retornado de uma área com transmis-
são de chikungunya;

 ●Atenção especial se ocorrer baixa positividade laboratorial, 
em casos suspeitos de dengue, principalmente em regiões 
onde estejam ocorrendo surtos; 
 ●Autoridades de saúde pública devem ser alertadas em relação 
a agregados de casos suspeitos de febre chikungunya (febre 
e artralgia ou artrite) associado a um viajante de retorno de 
uma área endêmica ou a um aumento no número de hospitali-
zações por febre e artralgia ou artrite em uma área localizada 
em um curto período de tempo. 

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica”Professor Alexandre Vranjac
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Artigo

Núcleo de Educação em Urgência de São José do Rio 
Preto: o treinamento como filosofia de trabalho

A área de urgência e emergência é um importante 
componente da assistência à saúde. Entretanto, nos 
últimos anos, tem se observado uma sobrecarga dos 

serviços nesta área, principalmente em virtude do aumento do 
número de acidentes e da violência urbana, associados também 
à insuficiente estruturação da rede.
Considerando-se que nos cursos de graduação a atenção dada 
à área ainda é bastante insuficiente, o governo federal estabe-
lece, no capítulo III da Portaria GM nº2048 de 2002, que todos 
os profissionais que venham a atuar nas unidades não-hospita-
lares devem ser habilitados pelos Núcleos de Educação em Ur-
gência (Brasil, 2004). Sendo assim, a secretaria municipal de 
Saúde de São José do Rio Preto incorporou, em sua filosofia de 
trabalho, a educação continuada, criando em março de 2012 o 
Núcleo de Educação em Urgência (NEU) que, posteriormente, 
foi legalmente instituído pela Portaria Municipal nº28, de 15 
de outubro de 2013.
A implementação do Núcleo de Educação constituiu-se em 
uma estratégia para melhorar a qualidade dos atendimentos, 
por meio da capacitação dos profissionais já atuantes na rede 
municipal de urgência e emergência, do estabelecimento de 
protocolos assistenciais padronizados, além do treinamento e 
habilitação de grande quantidade de funcionários novos e sem 
experiência na área. O NEU surgiu de um convênio estabele-
cido entre 31 municípios que consolidou a Rede Regional de 

Urgência de São José do Rio Preto.
Atualmente, o Núcleo é composto por pelas enfermeiras Elaine 
Boreli Gianini, Fabiana Garutti Rodrigues e Nancy Felix de 
Lima Lopes, além do médico Clemente Pezarini Junior, que 
contam com o apoio de profissionais assistenciais e multiplica-
dores em suas diversas ações educativas.
Conforme estabelecido pela Portaria GM nº1864, de 2003, o 
Núcleo de Educação em Urgência visa promover profundo 
processo de capacitação e de educação permanente dos traba-
lhadores de saúde para o adequado atendimento às urgências e 
emergências em todos os níveis de atenção do sistema.
Para isso, são realizados treinamentos dirigidos a todas as ca-
tegorias profissionais, com conteúdos e carga horária diversifi-
cados e adequados à realidade do local onde atuam, entretanto, 
sempre relacionados ao tema “urgência”. Aos profissionais já 
pertencentes à rede são oferecidos cursos de atendimento bá-
sico à parada cardiorrespiratória e obstrução de vias aéreas, 
atendimento inicial à vítima de trauma, abordagem primária 
e secundária, imobilização, rolamentos, atendimento às prin-
cipais emergências clínicas e traumáticas, suporte avançado 
de vida em cardiologia e capacitação em regulação médica, 
totalizando até o momento 774 profissionais capacitados. Aos 
recém-contratados da equipe de Enfermagem e motoristas do 
SAMU, são repassadas orientações sobre o funcionamento 
da Rede de Urgência e protocolos operacionais padrão deste 
serviço. Também são organizados, anualmente, simulados de 
atendimento à Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV) em 
conjunto com outros serviços pré-hospitalares.
O NEU possui tutores em Suporte Básico de Vida, formados 
pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, que realizam capacitação de todos os profissio-
nais de Enfermagem e motoristas do SAMU Regional, seguin-
do a arquitetura metodológica deste projeto, o qual compre-
ende as seguintes modalidades: encontro presencial mediado 
pelos tutores e ensino a distância (EAD), por meio do acesso 
a um ambiente virtual de aprendizagem, caracterizando a bi-
-modalidade do processo de capacitação. Hoje, possuímos 13 

Enfermeiras Nancy Felix de Lima Lopes, Fabiana Garutti Rodrigues 
e Elaine Boreli Gianini
Médico clínico geral Clemente Pezarini Junior 
Membros do Núcleo de Educação em Urgência da Rede Regional de 
São José do Rio Preto SP
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turmas em andamento, totalizando 195 
alunos inscritos.
Com o objetivo de treinar e capacitar 
todos os profissionais que atuam no 
atendimento de urgência nos municípios 
integrantes da Rede Regional de Urgên-
cia de São José do Rio Preto, o NEU 
desenvolveu o “Programa de Forma-
ção de Multiplicadores”, no qual cada 
município integrante da rede indicou 
dois profissionais de saúde para serem 
capacitados e formados pelo Núcleo. A intenção é que eles 
se tornem multiplicadores do conhecimento em suas cidades 
para que, desta forma, consigamos atingir um número maior 
de profissionais.
As capacitações com os multiplicadores são realizadas, men-
salmente, pelos profissionais do NEU no município de São 
José do Rio Preto-SP, por meio de aulas teóricas e práticas. 
O conteúdo programático foi divido em 13 módulos que abor-
dam os principais assuntos da área de urgência e emergência. 
A teoria de cada módulo foi embasada nos últimos estudos, 
protocolos e guidelines vigentes.
Os conteúdos são apresentados em aulas expositivas-dialoga-
das e em determinados temas, como parada cardiorrespiratória, 
trauma, assistência à gestante e ao recém-nascido, com esta-
ções práticas e simulação em bonecos. Em todos os módulos 
são aplicadas avaliações pré e pós-capacitação, para análise da 
evolução de cada aluno nos assuntos abordados. 
Os multiplicadores recebem um roteiro de orientações sobre o 
assunto a ser desenvolvido; a aula em power point; a avaliação 
pré-teste; a avaliação pós-teste e o gabarito de cada módulo; 
ficando responsáveis em repassar o conteúdo em seu municí-
pio de origem, além de enviar todas as provas corrigidas, jun-
tamente com as listas de presença, para o NEU onde os dados 
são tabulados e todos os documentos arquivados.
Neste projeto, 16 multiplicadores estão sendo formados e estão 
repassando o conteúdo para 193 profissionais que atuam no 
atendimento de urgência em nossa região. Foi incluída na ca-
pacitação a equipe de Enfermagem (auxiliares, técnicos e en-
fermeiros) da rede básica, pronto-atendimento e os motoristas 
dos veículos de transporte tipo A.

As capacitações em urgência não estão 
englobando apenas os profissionais que 
atuam diretamente na área. O NEU esten-
deu os treinamentos para as equipes das 
unidades básicas de saúde e da atenção 
especializada de São José do Rio Preto.
Além da busca pelo aperfeiçoamento 
profissional de seus funcionários, o NEU 
realiza educação em saúde para a popu-
lação, por meio do projeto de divulgação 
do atendimento pré-hospitalar móvel – 

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e de 
orientações de primeiros-socorros em escolas e instituições 
públicas que solicitam palestras. Nesse projeto, contamos 
com a participação de profissionais assistenciais do SAMU 
como palestrantes.
O corpo administrativo também se insere na programação, 
com treinamentos ministrados para os seus profissionais, 
como TARMs (Telefonista Auxiliar em Regulação Médi-
ca), vigilantes dos prédios públicos e agentes administrati-
vos; pois se entende que a urgência pode acontecer próxima 
a qualquer um desses profissionais e não somente daqueles 
que atuam na assistência.
Também são desenvolvidos projetos para a melhoria do fluxo 
de atendimento. Nesse sentido, foram realizados novos proto-
colos de atendimento: padronização e organização de todas as 
viaturas do SAMU Regional, padronização das salas de emer-
gência das UPAS de São José do Rio Preto e, em andamento, o 
projeto de padronização das salas de emergência nos serviços 
que são referência para o atendimento emergencial nos 31 mu-
nicípios que integram a Rede Regional de Urgência.
Todas as aulas são elaboradas pelo Núcleo de Educação e 
rotineiramente é avaliado o nível de aprendizagem de cada 
aluno por meio da aplicação de pré e pós-testes, com ques-
tões relacionadas ao tema abordado. São feitos relatórios 
com planilhas e gráficos estatísticos para melhor avaliação e 
visualização dos resultados.
Acreditamos que o treinamento precisa ser incorporado na 
filosofia de trabalho, pois, para termos profissionais com-
petentes são necessárias três coisas básicas: conhecimento, 
habilidade e atitude.

“Acreditamos que o 
treinamento precisa ser 
incorporado na filosofia 
de trabalho, pois, para 
termos profissionais 
competentes são 
necessárias três coisas 
básicas: conhecimento, 
habilidade e atitude”
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Parto domiciliar

Em casa é normal

“Às vezes, a mãe só está precisando de um abraço para o bebê nascer”. 
A lição que a enfermeira obstetra Luciana Lourenço ensina hoje a suas 
alunas não foi aprendida em sala de aula nem nos frios protocolos hos-

pitalares. É fruto de 15 anos de experiência em salas de parto e do que viven-
cia a cada parto domiciliar realizado na região de Ubatuba, no litoral paulista.
Ao observar o trabalho dos médicos e enfermeiros no centro obstétrico onde 
atuava, a então auxiliar de Enfermagem passara a alimentar dois sentimentos 
antagônicos, mas que convergiriam posteriormente em sua escolha de ajudar 
casais a darem à luz no conforto do lar. Enquanto em seu íntimo guardava o 
desejo de seguir carreira na área da obstetrícia, negava-se a aplicar os proce-
dimentos intervencionistas habitualmente utilizados no processo conhecido 
como medicalização do parto.
Por isso, quando se formou enfermeira e concluiu em 2008 a pós-graduação 
em obstetrícia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), 

Enfermeiras mostram como o parto domiciliar 
planejado tem auxiliado mães a dar à luz, com 
saúde e segurança, longe do ambiente hospitalar 

Lais se divertia enquanto 
esperava a chegada do bebê
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não teve dúvidas de qual rumo seguiria dali em diante. Incen-
tivada pela professora e também parteira domiciliar Ivanilde 
Rocha, passou a atuar em parceria com a mestre até sentir 
segurança em comandar todo o processo sozinha.
Os métodos não farmacológicos para alívio da dor, que Lu-
ciana aplicava instintivamente desde a época de auxiliar de 
Enfermagem, hoje são parte fundamental de seu trabalho. O 
excessivo uso de ocitocina, soro e demais artifícios empre-
gados no ambiente hospitalar agora dão lugar a água quente, 
massagem, agachamentos, musicoterapia e gestos de cari-
nho, para amenizar o impacto das contrações.
“Sem soro se nasce, sentado ou se movendo também. Apenas 
orientamos e assistimos o parto para interferir, se necessá-
rio”, explica a enfermeira, que divide seu tempo com as aulas 
de sala de parto ministradas no Unasp e no Hospital M’Boi 
Mirim, que é gerenciado pelo Hospital Albert Einstein. 

do pré-natal à “Partolândia”
Oferecer à mulher o protagonismo deste momento tão espe-
cial é justamente o grande preceito das parteiras domicilia-
res. Para tornar isso realidade, estimulam o bem-estar físico 
e emocional desde as primeiras semanas de gestação e res-
peitam a livre escolha da mãe pelo local do parto e a posição 

em que vai realizá-lo, dentre uma série de outras práticas 
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Diante das alarmantes taxas de cesáreas do país - 84,6% nos 
hospitais privados e 40% na rede pública -, virou luxo po-
der sentir o calor do bebê no peito imediatamente após o seu 
nascimento, ter uma assistência completa pré e pós-parto e 
contar com a participação ativa do pai durante todo o período 
gestacional.
Há 10 anos à frente da Primaluz, empresa dedicada especial-
mente ao parto domiciliar, a enfermeira obstetra Priscila Co-
lacioppo credita a atenção dada ao pré-natal o fator prepon-
derante para que este processo seja bem-sucedido e o bebê 
nasça saudável.
As consultas, que podem chegar a seis e ultrapassar 1h30 
cada uma, são decisivas para o casal tirar suas dúvidas, re-
ceber orientações sobre atividades físicas e alimentação e, 
principalmente, sentir confiança no trabalho da parteira. “No 
geral, são pessoas já muito bem informadas e decididas a ter 
o bebê em casa”, afirma Priscila.
A também enfermeira obstetra e parteira domiciliar Ivanilde 
Rocha recomenda que este período seja acompanhado para-
lelamente por um médico obstetra. Assim, além de fazer os 
exames de rotina, a mãe estará devidamente amparada para 

“Foi tão divertido, que nem parecia parto” 
A esteticista Lais de Farias tinha 19 
anos quando nasceu seu primeiro fi-
lho, num procedimento que ela define 
como “desnecesárea”. Gabriel chegou 
saudável, mas trouxe junto consigo a 
intrigante sensação de que aquele mo-
mento pelo qual ela aguardara a vida 
inteira não havia sido completo. Seu 
primeiro contato com o primogêni-
to durara o tempo de um clique para 
registrar o acontecimento, antes de 

embarcar em seis horas seguidas de 
sono, sob os efeitos da medicação ad-
ministrada durante o parto. Seis anos 
depois, ao decidirem ter a Laura, ela 
e o marido Diogo resolveram que cur-
tiriam verdadeiramente o nascimento 
da filha. Viram no parto domiciliar a 
única alternativa, após serem recusa-
dos em centros que fazem parto natu-
ral, por ter cesárea anterior. No dia 2 
de outubro de 2013, a menina veio ao 

mundo tão saudável quanto o irmão, 
mas com profundas diferenças no pro-
cesso de nascimento. “Fui chamada de 
doida e me puseram medo por fazer o 
parto em casa, mas quando chegou a 
hora eu estava alegre e o ambiente tão 
descontraído, que nem parecia parto. 
Tudo o que me falaram era mentira”, 
afirma Lais. “Quero pelo menos mais 
um filho e será num parto domiciliar.” 
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o imprevisível “Plano B”, caso a criança nasça prematura-
mente ou seja necessária a remoção ao hospital, no decorrer 
do parto.
O desejo do casal pelo parto domiciliar só é levado adiante 
quando a parturiente chega à 36ª semana de uma gestação 
sem riscos. Se ela apresentar hipertensão, diabetes ou qual-
quer outro problema que possa trazer consequências a sua 
saúde ou à da criança, a parteira interrompe o planejamento 
inicial e, geralmente, acompanha todo o processo em conjun-
to com a equipe médica no hospital.
“Mas isso é difícil de acontecer, pois em geral o acompa-
nhamento detalhado no pré-natal e a vontade da mãe de 
ter o filho em casa a faz ter mais cuidados e se preparar 
psicologicamente, o que é fundamental para que tudo ocor-
ra bem”, diz Ivanilde, que também coordena o curso de 
graduação em Enfermagem e leciona na pós-graduação em 
obstetrícia no Unasp.
Às vésperas da 36ª semana de gestação a parteira dedica uma 
consulta especificamente para ensinar o casal a identificar o 
início do trabalho de parto. A partir daí, é atenção redobrada 
no telefone e nas redes sociais, para atender prontamente ao 
chamado da mãe e correr para assistir todo o procedimento, 
que pode durar de três a 30 horas. Durante esse período, a 
parteira e sua assistente – que deve ser enfermeira obstetra ou 

obstetriz – cuidam de tudo para a natureza operar conforme o 
seu tempo e sem traumas. 
De olho em cada passo da mãe, ocupam-se desde em fazer 
massagens para aliviar a dor das contrações, até em tarefas 
mais prosaicas, como segurar a ansiedade do pai, normal-
mente aflito com os desdobramentos naturais do parto. 
Durante o pré-natal, o casal preenche um questionário e in-
forma, por exemplo,  quem vai cortar o cordão umbilical, se 
quer parto na água e em qual posição a parturiente deseja 
dar à luz. “Mas geralmente tudo isso muda quando a mulher 
entra na ‘Partolândia’ e acaba se encontrando só na hora de a 
criança nascer”, afirma Ivanilde.

Parto domiciliar
A

rquivo Pessoal

“A vontade da mãe de ter 
o filho em casa a faz ter 

mais cuidados e se preparar 
psicologicamente, e isso 
é fundamental para tudo 

ocorrer bem”

Parteira Ivanilde Rocha

Parteira Ivanilde abraça mãe durante o parto

Parteira Luciana massa-
geia a mãe para aliviar 

a dor das contrações
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Muito além do modismo
É impossível não se comover quando o grito estridente do 
bebê se mistura ao choro compulsivo dos pais, na doce sin-
fonia que sacramenta uma profunda e desejada mudança em 
suas vidas. A escolha pelo parto natural no Brasil, longe da 
assistência hospitalar, muitas vezes soa quase como heresia 
para os familiares do casal e até para próprios profissionais 
da saúde, habituados a outro modelo de nascimento. 
É comum pais e parteiras serem tachados de loucos, irres-
ponsáveis e corajosos por uma decisão cuja beleza deveria, 
por si só, ser incontestável.  Por isso, o significado daquele 
momento vai muito além do fato de ter nas mãos a respon-
sabilidade por uma nova história que se inicia, mas também 
representa a vitória de um pensamento, cercado por precon-
ceitos, e que vem ganhando força no país.  
A grande quantidade de partos domiciliares bem-sucedidos, 
a boa repercussão do documentário “O Renascimento do Par-
to” e a adesão de artistas por essa modalidade de parto, como 
a modelo Gisele Bündchen, causaram nos últimos anos um 
verdadeiro “boom” de casais decidindo receber seus filhos 
em casa e da maneira mais natural possível.
Com uma média de seis partos realizados por mês em 2014, 

Priscila Colacioppo afirma estar no limite do desejável para 
atender a essa alta procura. Mesmo assim, diz ser impossível 
não se envolver emocionalmente com cada família que pro-
cura seus serviços. Ao entrar na casa de suas clientes, passa a 
fazer parte da intimidade delas e cria um vínculo afetivo que 
permanece por toda a vida. “Muitas delas vêm depois trazer 
os filhos, já grandes, para mostrar a eles quem ajudou a trazê-
-los ao mundo”, orgulha-se a parteira.
À medida que aumenta essa busca pelo parto domiciliar pla-
nejado, crescem as críticas em torno dos possíveis riscos de 
dar à luz sem assistência hospitalar. É comum, por exemplo, 
ouvir médicos aludirem aos perigos que o período expulsivo 
prolongado, prolapso de cordão, retenção de placenta, san-
gramento excessivo e outras complicações semelhantes po-
dem causar às vidas da mãe e do bebê.
Respaldada pela experiência de 30 anos em sala de parto, a 
parteira Ivanilde Rocha sustenta que todos esses problemas 
normalmente ocorrem por iatrogenia, ou seja, devido a falhas 
na conduta médica. “Até hoje só vi uma mulher chegar ao 
hospital já com o prolapso, e era um bebê prematuro. Depois 
de entrar em trabalho de parto, o prolapso só ocorre se, na 
tentativa de acelerar o processo, alguém mexe para romper a 

“Nunca vi casos de depressão 
pós-parto domiciliar”

Parteira Priscila Colacioppo
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Parteira Priscila ajudando mais um bebê a vir ao mundo
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Parto domiciliar

bolsa”, detalha a enfermeira.
Levantamento realizado com 70 parturientes atendidas pela 
Primaluz, em São Paulo, entre 2005 e 2009, mostra que as 
remoções ao hospital causadas por problemas na condução do 
parto domiciliar são exceção nesse tipo de trabalho. Apenas 
5,7% das mães foram removidas por indicação obstétrica e 
14,3% a pedido delas, seja por exaustão, parada de progres-
são fetal ou pressão familiar.
O estudo ajuda ainda a compreender o perfil de mulheres que 
escolhem parir em casa nos centros urbanos. Somente 2,9% 
delas são solteiras, o que reforça o papel do pai na tomada de 
decisão. São também maduras, informadas e conscientes do 
que estão fazendo:  61,4% têm 30 anos ou mais e 71,4% têm 
ensino superior.
Além disso, 54,3% estavam em seu primeiro parto e 63,6% 
escolheram posições verticais, em sintonia com a clássica te-
oria da gravidade de Isaac Newton, geralmente ignorada pelo 
modelo em que as mães são deitadas de pernas abertas, numa 
posição que obviamente dificulta a saída do bebê. 
Tais dados engrossam as diversas evidências científicas mun-
do afora atestando que os riscos de mortalidade no parto do-
miciliar em pouco ou nada diferem dos realizados em leito 
hospitalar. Além disso, ao permitir que o bebê escolha sua 
hora de nascer, sem retirá-lo abruptamente do calor materno, 
evita-se a síndrome de angústia respiratória e outras complica-
ções do gênero. As mães, por sua vez, passam longe de even-
tuais violências obstétricas e das inúmeras intervenções comuns 
em hospitais, que geralmente as impedem de curtir de verdade a 
chegada do filho. “Nunca vi casos de depressão pós-parto domi-
ciliar”, frisa Priscila Colacioppo.
Estudo publicado em 2009 no British Journal of Obstetrics and 
Gynecology, após analisar os resultados de 529.688 partos do-
miciliares ou hospitalares planejados na Holanda, concluiu que 
somente 0,69% dos partos realizados em casa redundaram em 
morte intraparto, contra 1,37% dos hospitalares. 
Outro levantamento holandês, divulgado em 2011, apontou uma 
taxa de mortalidade perinatal de 0,15% em partos domiciliares 
planejados, e de 0,18% em partos hospitalares. Para se chegar a 
esse índice, foram analisados mais de 680 mil partos.

“Tive a mesma dor 
da cesárea, mas 
sem aquela tensão”

O marido Renaldo e a filha Mina, então com 2 anos, 
não desgrudaram da sommelier Tatiana Spogis 
quando, após 42 semanas, Luana finalmente dava si-
nais de que iria nascer. Chamaram a parteira Ivanil-
de Rocha, prepararam a banheira no quarto da meni-
na e enquanto Tatiana curtia o inexplicável barato da 
“Partolândia” era acariciada pela primogênita, que 
declarava “eu te amo, mamãe” durante todo o tem-
po.  “Foi tudo maravilhoso e posso dizer que essa 
história da dor é mito. Tive a mesma dor da cesárea, 
mas sem aquela tensão do meu primeiro parto”, re-
lata Tatiana. O casal agora está à espera do menino 
Luca, que já começa a dar os primeiros cutucões na 
barriga da mãe. Após viver as dores e as delícias da 
cesariana e do parto domiciliar, aos 37 anos, ela não 
tem dúvida de como dará as boas-vindas ao terceiro 
filho. “Quero estar em casa, com minhas duas filhas, 
e prover toda aquela situação confortável e acolhe-
dora para ele também.” 

A
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Não por acaso, 20% das mães holandesas optam pelo parto do-
miciliar. No Brasil, este número não chega a 1%, contando ainda 
os domiciliares não planejados, quando não há tempo hábil de 
chegar ao hospital.
É significativo, porém, o movimento de mães e parteiras em 
torno da humanização do parto no país. Um grupo de enfermei-
ras obstetras, do qual Ivanilde e Priscila fazem parte, vem tra-
balhando num protocolo para atendimento de parto domiciliar, 
cujo conteúdo está sendo revisado pela Associação Brasileira de 
Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (Abenfo). 
Os Conselhos Regionais de Enfermagem, a Federação Interna-
cional de Ginecologistas e Obstetras (FIGO) e a OMS inclusive 
recomendam essa prática, desde que realizada por profissionais 
habilitados. Nas regiões carentes de Ubatuba assistidas pela 
parteira Luciana Lourenço, o parto domiciliar é visto com bons 

olhos pela própria prefeitura, tendo em vista as dificuldades de 
atender um elevado número de parturientes.
Relatos entusiasmados de mães que se encantaram com o parto 
domiciliar, como os espalhados no decorrer dessa reportagem, 
também têm contribuído para as mulheres criarem coragem de 
protagonizar o momento mais marcante de suas vidas. Quando, 
no futuro, essa prática não for encarada como um ato heroico 
defendido por algumas “loucas”, “guerreiras”, “corajosas” e “ir-
responsáveis”, o Brasil finalmente terá avançado na luta para se 
livrar do vexatório título mundial de campeão das cesáreas. Até 
lá, as parteiras domiciliares seguirão contrariando a lógica vigen-
te, ao proporcionar aos casais o inalienável direito de terem seus 
filhos onde e como quiserem, em segurança e perfeita harmonia 
com os irrefutáveis desígnios da natureza.    

“Fiquei 30 horas em trabalho de parto”

Habituada às provas de natação em mar aberto, a admi-
nistradora Rita Soranz adotou em sua gestação a mesma 
tática utilizada para vencer as ondas e o balanço da água 
nas disputas envolvendo grandes distâncias: aliviar no iní-

cio para chegar com força total na linha de chegada. Foi 
tomada por esse espírito que procurou o médico para um 
exame de rotina na 39ª semana de gravidez. Toda a estraté-
gia quase veio abaixo, porém, quando o obstetra descolou 
a membrana e a avisou que iniciaria seu trabalho de parto. 
Rapidamente, acionou a parteira Priscila Colacioppo, foi 
para casa e guardou seu último gás para dar à luz o garo-
to. “Foram 30 horas em trabalho de parto. Eu estava tão 
tranquila, que a Priscila me disse, depois, que achava que 
ele não iria nascer naquele dia”, conta Rita. “O Francisco 
também estava sossegado, pois só nasceu três horas depois 
de a bolsa ter rompido. Se estivesse no hospital, não espe-
rariam tanto tempo.” 
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HPV

Uma estratégica 
vacinação contra o HPV 
Balanço da Secretaria de Estado da Saúde 
mostra que a cobertura da imunização das 
adolescentes ficou acima da média nacional no 
Estado de São Paulo, tanto na primeira quanto 
na segunda dose da vacina

Entrar no campo de batalha para vencer o inimigo, antes mesmo que ele 
se instale no front. A analogia serve para explicar as razões pelas quais 
o Ministério da Saúde resolveu implantar, a partir de 2014, em parceria 

com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, a vacina contra o HPV (pa-
pilomavírus humano) no Calendário Nacional de Vacinação para Adolescentes. 
Dirigida na primeira fase a meninas de 11 a 13 anos de idade, a vacina atingirá, 
em 2015, as meninas de 9 a 11 anos e, em 2016, apenas as com 9 anos. Para 
que a proteção seja completa e efetiva, são necessárias três doses da vacina. O 
intervalo da primeira para a segunda dose é de seis meses e a terceira dose, que 
funciona como um reforço, deve ser administrada cinco anos após a primeira. 
Considerada a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, o 
HPV é um vírus contagioso que pode ser transmitido com uma única exposição, 
por meio de contato direto com a pele ou mucosa infectada. Sua principal forma de 
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transmissão ocorre pela relação sexual, mas também pode haver 
contágio entre mãe e bebê, durante a gravidez ou o parto, chama-
do de transmissão vertical.
Com a finalidade de criar uma campanha estratégica de imuni-
zação e evitar futuras contaminações pelo vírus, o Ministério 
da Saúde adotou no país a vacinação das meninas entre 9 a 13 
anos exatamente porque elas ainda não iniciaram a atividade 
sexual, ou seja, não foram expostas ao vírus. 
A vacina é altamente eficaz, induzindo a produção de anticor-
pos em quantidade dez vezes maior do que a encontrada em 
infecção naturalmente adquirida num prazo de dois anos. “Es-
tudos também verificaram que nessa faixa etária a vacina induz 
melhor resposta quando comparada em adultos jovens e que 
meninas vacinadas sem contato prévio com HPV têm maiores 
chances de proteção contra lesões que podem provocar o cân-
cer uterino”, observa a enfermeira Maria Ligia Ramos Nerger, 
coordenadora de Imunização do município de São Paulo.
O esquema de vacinação adotado pelo Ministério da Saúde, 
composto de três doses, é o recomendado pelo Grupo Técnico 
Assessor de Imunizações (TAG) da Organização Panamerica-
na de Saúde e aprovado pelo Comitê Técnico Assessor de Imu-
nizações (CTAI) do Programa Nacional de Imunização (PNI). 
A primeira dose foi aplicada entre 10 de março e 10 de abril 
de 2014; a segunda em setembro e a terceira ocorrerá em cinco 
anos, a contar da primeira dose. 

imunização também nas escolas
Entre as estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde para am-
pliar o público alvo, está o mapeamento da vacinação nas escolas 
públicas e privadas, o que ocorreu graças à parceria com as secre-
tarias estaduais e municipais de educação e com as associações das 
escolas particulares. “Como sempre há resistência da sociedade, 
em geral, ou por motivos religiosos ou por desinformação. Diver-
sas ações foram conduzidas no sentido de levar informações sobre 
a importância da vacina. Ainda assim, ficou estabelecido que os 
pais ou responsáveis legais, não desejando a vacinação na escola, 
assinariam um Termo de Recusa”, lembra Maria Ligia.
Para a vacinação nas unidades básicas, vale lembrar que os agentes 
de saúde também tiveram papel importante no recrutamento das 
adolescentes, junto às comunidades, durante a visita domiciliar.
Como não se trata de uma campanha, mas sim de uma estratégica 
de ação para conscientizar e semear a necessidade da imunização, 
ela entra no Calendário de Vacinação para Adolescentes e continua 
disponível, em todas as salas de vacinas do país, para quem perdeu 
o período de vacinação e para quem está fazendo aniversário.
Sendo assim, não há metas para a imunização, mas sim expectati-
vas de atingir um determinado público alvo. 
Balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo aponta 
que a cobertura, na primeira fase, atingiu 100% do público alvo 
e foi uma das maiores do país, com mais de um milhão de do-
ses aplicadas. A cobertura da segunda dose da vacinação contra o 

A imunização contra 
o HPV entrou no 
Calendário de 
Vacinação do Ado-
lescente em 2014 e 
está disponível nos 
postos de saúde de 
todo o país
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HPV também está acima do percentual 
nacional, cujo índice era de 31,54%, 
no primeiro mês da imunização. A 
segunda dose da vacinação atingiu 
43,75% do público-alvo no Estado, o 
que representa, em números absolu-
tos, 417,3 mil adolescentes.
Já para a capital do Estado, na pri-
meira dose, foram vacinadas 245.434 
meninas de 11 a 13 anos, o equiva-
lente a 98% do público-alvo. Na se-
gunda fase, a expectativa era imunizar 
249.378 adolescentes. A meta preco-
nizada pelo Ministério da Saúde é que, 
no mínimo, 80% dessas meninas recebam a segunda dose da 
vacina contra o HPV. Até o fechamento desta matéria, os da-
dos obtidos apontavam que o município já contabilizava mais 
de 118 mil meninas de 11 a 13 anos vacinadas, somente du-
rante os primeiros 15 dias da aplicação da segunda dose, o que 
representa 47,7% de cobertura vacinal no município. No total, 
são 4,7 mil postos de vacinação no Estado, dos quais 450 no 
município de São Paulo.

Eficácia superior a 95%
“A infecção pelo HPV pode evoluir para câncer do colo do 
útero se não tratada corretamente e representa a quarta causa 
de morte por câncer no país”, explica Helena Sato, diretora de 
Imunização da Secretaria de Estado da Saúde. “É importante 
lembrar que a vacina tem eficácia superior a 95%, e é aplicada 
gratuitamente em qualquer posto de vacinação. Por isso, é fun-
damental que as adolescentes compareçam aos postos de saúde 
para tomarem a segunda dose da vacina, que continuará dis-
ponível nas UBS. Quanto maior for a cobertura da vacinação, 
poderemos ter, consequentemente, uma maior proteção contra 
a incidência do câncer do colo de útero”, enfatiza a médica.
Segundo a secretaria municipal de Saúde, a introdução de 
qualquer vacina no Programa Nacional de Imunizações passa 
por rigorosa análise técnica, pautada por critérios epidemio-

lógicos, imunológicos, socioeconômi-
cos, operacionais, financeiros, tecnoló-
gicos e de custo X efetividade. “Para 
todas as vacinas dos calendários de va-
cinação, com o objetivo de causar im-
pacto nas doenças imunopreveníveis, é 
necessário atingir altas e homogênicas 
coberturas vacinais. O Ministério da 
Saúde estabelece índices mínimos ne-
cessários para interromper a circulação 
dessas doenças no País. No caso da 
vacina HPV, a meta é atingir, no mí-
nimo, 80% da população alvo em cada 
dose da vacina e os resultados têm sido 

bastante satisfatórios”, pontua a enfermeira e coordenadora de 
Imunização do Município. 
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que 
291 milhões de mulheres no mundo todo sejam portadoras do 
HPV, sendo que 32% estão infectadas pelos tipos 16 ou 18, 
ou por ambos, responsáveis por 70% dos casos de câncer de 
colo do útero.
Elencado como um importante problema de saúde pública, 
especialmente em países como o Brasil, devido à alta in-
cidência e mortalidade, o câncer do colo do útero pode se 
manifestar a partir dos 25 anos, aumentando seu risco até 
atingir o pico na faixa etária de 50 a 60 anos. 
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), esse é o 
terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás 
do câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de 
morte de mulheres por câncer no Brasil. Dados do Insti-
tuto apontam 15.590 novos casos em 2014. Em 2011, por 
exemplo, o câncer do colo de útero matou 5.160 mulheres.
“O vírus HPV tipos 16 e 18 (alto risco) são responsáveis 
pela maioria dos casos de câncer. Os tipos 6 e 11 (baixo 
risco) são responsáveis pela maioria dos casos de verrugas 
genitais. Os tipos 16, 18, 6 e 11 estão na vacina quadriva-
lente do HPV”, lembra a coordenadora de Imunização do 
Município de São Paulo.

HPV

“A principal defesa para 
desarmar quaisquer 
dúvidas ou resistências 
à vacinação sempre 
será a informação”

Maria Ligia Nerger - enfermeira 
e coordenadora de Imunização do 
Município de São Paulo
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informação e conscientização
Na maioria dos casos, o HPV não apresenta sintomas e é elimina-
do pelo organismo espontaneamente entre seis meses a dois anos. 
Estima-se que apenas 10% das pessoas infectadas irão apresentar 
alguma manifestação clínica como a lesão precursora do câncer de 
colo de útero e as verrugas genitais.
O período necessário para o aparecimento das primeiras manifesta-
ções clínicas é de aproximadamente de dois a oito meses, mas pode 
levar até 20 anos.
Num alerta importante, a enfermeira Maria Ligia lembra que a va-
cina, conjuntamente com as atuais ações para o rastreamento do 
câncer do colo do útero (como o Papanicolau e o uso do preser-
vativo), são medidas importantes que possibilitarão, nas próximas 
décadas, prevenir essa doença, que representa hoje a quarta causa 
de morte por neoplasias entre mulheres no Brasil.
Quando o Ministério da Saúde anunciou a campanha de vacinação 
surgiram inúmeros questionamentos sobre a segurança da imuni-
zação, principalmente em relação aos efeitos colaterais. Entre os 
contras, alguns grupos evangélicos levantaram bandeiras de boico-
te, por enxergar a imunização de meninas nessa faixa etária como 

uma forma de incentivar as jovens a iniciarem precocemente a vida 
sexual. Também houve relatos de casos isolados de garotas que 
apresentaram efeitos colaterais adversos. Na explicação da coorde-
nadora de Imunização, ao se vacinar um universo elevado de me-
ninas, como foi o caso da vacina do HPV, alguém sempre vai apre-
sentar algum problema com a vacina, incluindo todo e qualquer 
tipo de vacina, para quaisquer outras faixas etárias, como crianças 
ou idosos. Ou seja, os relatos de efeitos adversos não podem ser 
atribuídos à vacinação, mas configuram-se como uma associação 
ao acaso, e sempre ocorrerá em um ou outro caso quando houver 
uma amostragem bem elevada  de pessoas vacinadas. 
“De qualquer maneira, a principal defesa para desarmar quaisquer 
dúvidas ou resistências à vacinação sempre será a informação. E 
foi essa nossa maior realização dentro desse projeto: levar conhe-
cimento e conscientização para a população, sobre a importância e 
o objetivo de imunizar meninas tão jovens. Um trabalho que cer-
tamente ajudará a tirar o câncer do colo do útero do ranking entre 
as neoplasias que mais acometem mulheres no país”, comemora a 
enfermeira Maria Ligia.
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Ciclo de palestras

Outubro Rosa é marcado por 
‘Ciclo de Palestras’

O COREN-SP Educação promoveu, em 16 de outubro, 
‘Ciclo de Palestras’ em comemoração ao Outubro Rosa, 
mês dedicado, internacionalmente, à prevenção do cân-

cer de mama. A programação abordou o diagnóstico e tratamento 
da doença, destacou vários aspectos da cirurgia reparadora, discu-
tiu os direitos legais das pacientes e também contou com depoi-
mento de uma paciente sobre o enfrentamento da doença.
O debate em torno do tema reuniu estudantes e profissionais de 
Enfermagem. Ao traçar uma retrospectiva da história da cam-
panha do Outubro Rosa no Brasil, a enfermeira Meire Miyuki 
Rabelo, da equipe de educação permanente da Fundação Onco-
centro, lembrou da ação do Instituto Neo Mama, que iluminou a 
Fortaleza da Barra, no Guarujá, em 2008, para alertar as mulhe-

res sobre a importância da prevenção. Também destacou o pri-
meiro mutirão de mamografia, realizado em 2009, pelo Governo 
do Estado.
Rabelo falou, ainda, dos desafios do controle do câncer de mama, 
apresentou dados epidemiológicos, nacional e mundial, e desta-
cou a necessidade da mulher arranjar tempo para se cuidar. “A 
gente sempre acha que a doença vai acontecer com o nosso vizi-
nho, na porta ao lado, nunca com a gente”, ponderou.
Na sequência, o cirurgião plástico Silvio Previde, especialista 
em reconstrução mamária, detalhou as principais técnicas utili-
zadas, o momento ideal para a cirurgia, os resultados estéticos, 
as complicações e a integração com o tratamento radioterápico. 
“A radioterapia é um mal necessário, que controla a doença, mas 

Palestra lotou auditório do COREN-SP Educação
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reduz a função dos vasos da região, na maioria dos casos”, sa-
lientou Previde.
O médico destacou ainda, como fator de risco, o longo período 
de reposição hormonal. “Quanto maior o tempo de exposição ao 
hormônio, maiores são as chances de desenvolver o câncer de 
mama”, observou.

direitos conquistados
O ‘Ciclo de Palestras’ contou com momento dedicado aos di-
reitos das mulheres com câncer de mama. A advogada Rosana 
Chiavassa lembrou à plateia dos benefícios das pacientes, como 
auxílio-doença, isenção de impostos (IPTU, IPVA, IPI etc.), 
liberação do rodízio e até aposentadoria integral, nos casos de 
invalidez. Chiavassa falou ainda sobre o direito de acesso aos 
serviços de saúde, garantido pela Constituição, e a questão da 
judicialização, tanto contra operadoras de saúde como contra ór-
gãos governamentais.
Encerrando o ciclo, a enfermeira Andréia Priosti relembrou a sua 
experiência pessoal de enfrentamento à doença, que na opinião 
dela serviu para um resgate de velhas amizades, do amor próprio 
e de uma mudança nas suas prioridades. “Algumas experiências 
na vida da gente nos mostram que não temos controle de nada”, 
destacou. Andréia também fez questão de declarar toda sua pai-
xão ao exercício da Enfermagem. “Ser profissional de saúde é 
uma oportunidade enorme de reconhecer a alegria em pequenos 
atos”, avaliou.

Oportunidade
Os profissionais que prestigiaram a programação do Outubro 
Rosa aprovaram a iniciativa do COREN-SP. “É muito impor-
tante para a atualização dos enfermeiros, para sabermos mais 
sobre a prevenção do câncer de mama, os cuidados e as formas 
de tratamento”, ressaltou a enfermeira obstétrica Thalita de San-
tana Silva. O enfermeiro Fábio Santana falou da oportunidade 
de aprofundar o conhecimento sobre o assunto. “A gente ainda 
está muito atrelado ao primeiro passo, que é a identificação da 
doença. Precisamos estender todas as etapas para aprimorar a as-
sistência”, enfatizou.

História

Movimento mundial de conscientização sobre a prevenção 
ao câncer feminino, o Outubro Rosa surgiu em meados da 
década de 1990, nos Estados Unidos, com o intuito de res-
saltar a importância do diagnóstico precoce do câncer de 
mama. Desde então, o movimento popular foi difundido 
pelo mundo, até chegar ao Brasil, em 2002.  O nome reme-
te à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta 
contra o câncer de mama e estimula a participação da po-
pulação, empresas e entidades. Monumentos são ilumina-
dos, no mundo todo, com a cor da campanha, para chamar 
a atenção para o problema.
Este ano, foram coloridos de rosa símbolos arquitetônicos 
como o Viaduto do Chá e a Ponte Octávio Frias de Olivei-
ra (a Ponte Estaiada), em São Paulo; o Cristo Redentor, 
no Rio de Janeiro; e o Palácio do Planalto e o Congresso 
Nacional, em Brasília, entre outros. Uma novidade deste 
ano foi a instalação de uma roda-gigante, no Parque do 
Ibirapuera, na Zona Sul da Capital, onde foram oferecidos 
exames gratuitos, de 1º a 12 de outubro.

Ganharam iluminação especial (à partir da esquerda): Cristo Re-
dentor, no Rio de Janeiro; Roda-gigante instalada no Parque do Ibi-
rapuera, em São Paulo; Viaduto do Chá, em São Paulo e Congresso 
Nacional, em Brasília. 
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Três vezes por semana o biomédico Antonio Carlos Ribeiro se submete a 
quatro intermináveis horas de diálise no Hospital do Rim e Hipertensão. 
A dura rotina é realidade desde 2009, após o agravamento da insuficiên-

cia renal causada pela síndrome hemolítico-urêmica, que o acompanha fielmente 
desde os 7 meses de idade. Embora encare esse indesejado casamento com apa-
rente tranquilidade, o rapaz de 28 anos sabe que basta um dia de ausência em sua 
segunda casa para sofrer consequências irreversíveis. 
Os inúmeros inconvenientes só serão superados pela troca do rim doente por um 
órgão novo, saudável. Quando esse dia chegar, poderá finalmente planejar longas 
viagens ao lado da esposa Renata e preparar a vinda do primogênito do casal. É 
motivado por esse antigo sonho que monitora diariamente a lista de espera da Cen-
tral Estadual de Transplantes, em busca de um órgão compatível com o seu. “Quero 
dar novo rumo à minha vida”, diz ele.

Doação de órgãos

A Enfermagem entre a 
morte e a vida
Da entrevista à família do potencial doador até o 
transplante dos órgãos, a enfermagem protagoniza 
um complexo e cativante processo que exige 
cautela, agilidade e muito preparo emocional 
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Equipes médica e de 
Enfermagem fazem 
retirada de órgãos no 
Hospital Municipal de 
São José dos Campos

Assim como Ribeiro, outros 37 mil brasileiros depositam as espe-
ranças de escapar da morte ou melhorar a qualidade de vida por 
meio do transplante de rins, fígado, coração, pâncreas, córneas, 
ossos e tecidos. Para a sorte deles, o Brasil vem avançando nessa 
luta.  Nos últimos seis anos, o número de doadores efetivos de ór-
gãos cresceu 90% no país, reduzindo em 42% os nomes na lista de 
espera, de acordo com o Ministério da Saúde.
A conscientização da população em doar os órgãos do familiar em 
morte encefálica e o investimento na profissionalização das Orga-
nizações de Procura de Órgãos (OPO’s) e das Comissões Intra-
-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(Cihdott’s) são os principais responsáveis por essa guinada.
Mesmo assim, os esforços têm sido insuficientes para evitar a 
morte de 30% dos pacientes que aguardam transplante de cora-
ção e de 40% dos que esperam por fígado no estado de São Pau-
lo. “Existem doadores, mas precisamos avançar na identificação 
da morte encefálica e na manutenção desses órgãos em bom es-
tado para serem transplantados”, analisa o enfermeiro João Erbs, 
diretor técnico da Central Estadual de Transplantes, vinculada à 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Na linha de frente dessa grandiosa empreitada, os enfermeiros 
exercem função especial. Tarefas como abordar a família no tris-
te momento do diagnóstico de morte encefálica e cuidar da ma-
nutenção e do transporte dos órgãos exigem experiência e prepa-
ro técnico das equipes de Enfermagem, atores fundamentais no 
paradoxal processo de tirar da morte de alguém o sopro de vida 
para várias outras pessoas.

ação precisa
O marido chega desesperado ao hospital trazendo sua esposa 
grávida de oito meses, em estado grave. Surpreendida por uma 
doença cerebral, ela recebe o inapelável diagnóstico de morte en-
cefálica e, após uma operação delicada, os médicos conseguem 
salvar o bebê. A revolta ainda tomava o rapaz, que via seu filho 
nascer em tão trágico incidente, quando a enfermeira Luciana 
Moura o abordou com a complexa missão de informá-lo sobre a 
possibilidade de doar os órgãos da esposa clinicamente falecida.
Foram três horas seguidas de conversa, intercaladas por choro 
compulsivo e silêncios prolongados, até ele abrir a brecha para 
a enfermeira e a psicóloga introduzirem o assunto e ajudá-lo a 
compreender a importante decisão que o aguardava. Se a partida 
da esposa em tais circunstâncias o atingia de maneira definitiva, 
poderia ao mesmo tempo significar a retomada de várias outras 
vidas, inclusive de mães à espera de momentos tão felizes como 
os que ele imaginava viver junto de sua família. 
A sensibilidade de compreender a dor daquele homem, e de sa-
ber identificar as fases do luto esperando o momento certo de 
falar sobre a doação, foram cruciais para ele autorizar a extração 
dos órgãos. “Em nenhum instante priorizamos a doação, e sim 
ouvi-lo e acolhê-lo. Num dado momento ele conseguiu ver o ou-
tro lado da história e disse que iria ajudar as pessoas que estavam 
precisando”, conta Luciana.
Coordenadora do curso de pós-graduação em Captação, Doação 
e Transplante de Órgãos e da Cihdott do Hospital Israelita Albert 
Einstein, Luciana usa essas e outras experiências para mostrar as 
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inúmeras variáveis por trás do trabalho do enfermeiro. A atuação 
dos profissionais de Enfermagem nessa área vai muito além das 
competências técnicas adquiridas durante os cursos de especiali-
zação. Para trabalhar nas Cihdott’s e nas OPO’s deve-se cativar 
os familiares do possível doador e, sobretudo, penetrar em suas 
histórias a ponto de se envolver emocionalmente com aquelas 
pessoas. “Sempre falo para os meus alunos que no dia em que 
conseguirmos fazer uma entrevista familiar e não sentirmos 
nada, temos de parar e procurar outra profissão”, diz Luciana.
O papel da equipe de Enfermagem do hospital onde o paciente 
deu entrada é igualmente importante e tem consequências dire-
tas na qualidade do serviço dos profissionais encarregados de 
comandar a sempre delicada abordagem à família. É natural que 
os parentes despejem nos profissionais da Cihdott e da OPO suas 
insatisfações com o atendimento recebido desde a recepção até a 
Unidade de Terapia Intensiva e isso, muitas vezes, pode ser um 
fator decisivo para a recusa da retirada dos órgãos. 
Diante de pessoas com maneiras peculiares de reagir à perda de 
um ente querido, não há regra previamente estabelecida de aludir 
à possibilidade de doação e os conflitos, às vezes, são inevitáveis 
ao se ver envolto por emoções exageradamente afloradas. 
“Já tivemos casos de famílias que tentaram nos agredir na hora 

da entrevista como forma de extravasar aquele momento de re-
volta”, relata Vanessa Carneiro, coordenadora de Enfermagem 
do Hospital do Rim e Hipertensão, onde funciona a OPO da Es-
cola Paulista de Medicina, uma das 10 organizações desse tipo 
no estado de São Paulo.
Enquanto há os que requerem um conforto mais próximo, outros 
necessitam do distanciamento total antes de começar a digerir 
o diagnóstico de morte encefálica, cuja suspeita deve ser infor-
mada à família tão logo se inicie o protocolo, composto por dois 
exames clínicos - realizados por médicos diferentes - e um com-
plementar. A possibilidade de doação só será comunicada aos 

Doação de órgãos

O caminho dos órgãos 
 No hospital onde o paciente dá a 
entrada, suspeita-se do quadro de morte en-
cefálica e se abre o protocolo para a conclu-
são do diagnóstico, que requer dois exames 
clínicos realizados por médicos diferentes 
e um complementar – este normalmente 
realizado por uma equipe especial bancada 
pela Central Estadual de Transplantes

 A família do potencial doador 
é informada pela equipe do hospital sobre 
o início da abertura do protocolo, mas sem 
em nenhum momento tocar no assunto da 
doação dos órgãos

 Se o primeiro exame clínico dá 
positivo, o hospital tem de notificar com-
pulsoriamente a Central Estadual de Trans-
plantes ou as OPO’s, que estão localizadas 
em 10 hospitais estaduais, dentre eles o 
Hospital das Clínicas, a Santa Casa de Mi-
sericórdia, o Hospital do Rim e Hiperten-
são (onde está a OPO da Escola Paulista de 
Medicina) e o Dante Pazzanese
 
 Após a conclusão do proto-
colo de morte encefálica, que constata a 

As enfermeiras Mariana Battistini e Vanessa Carneiro, 
do Hospital do Rim e Hipertensão
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morte cerebral, a família é comunicada 
sobre o falecimento de seu ente querido 
pela equipe assistencial
 
 Neste momento, os enfermei-
ros da OPO ou da Cihdott vão ao encon-
tro dessa família para iniciar a entrevista 
em busca da doação dos órgãos. Essa 
entrevista nunca deve ser feita pelos 
enfermeiros da UTI, para a família não 
achar que o paciente não foi devidamen-
te cuidado por haver o interesse daquela 
equipe em aproveitar seus órgãos 

 Quem dá o aval são parentes 
de no máximo segundo grau – pai, ir-
mão, filho, cônjuge, neto ou avô. Com 
o aceite da família, dão-se início aos 
exames laboratoriais e de imagem para 
analisar o estado de cada órgão, a tipa-
gem sanguínea e outros dados. A partir 
destes resultados, o software da Central 
Estadual de Transplantes seleciona os 
possíveis receptores para cada órgão

 Enquanto isso, as equipes médi-
cas e de Enfermagem cuidam para que o 
doador se mantenha em bom estado clínico 
para os órgãos poderem ser aproveitados

 Neste meio tempo, os recepto-
res dos órgãos já foram avisados e se pre-
param para receber a doação. Os órgãos 
chegam ao receptor e, finalmente, os mé-
dicos realizam o transplante

Enfermeira 
Luciana Moura, 
da Cihdott 
do Hospital 
Israelita Albert 
Einstein

familiares num segundo momento pelos enfermeiros da OPO ou 
da Cihdott, especialmente treinados para agir nestas ocasiões.
Nessas horas, delicadeza, bom senso, respeito e acolhimento são 
as palavras de ordem para não onerar os parentes do possível 
doador com um sofrimento adicional. “Não posso falar para eles 
que sete pessoas vão morrer se não receberem aqueles órgãos”, 
exemplifica o enfermeiro João Erbs.

Corrida pelos órgãos
Com o resultado positivo do primeiro exame clínico, o hospital 
obrigatoriamente informa a OPO ou a própria Central de Trans-
plantes o diagnóstico de morte encefálica. Apesar de o proces-
so do diagnóstico ser de responsabilidade médica, o enfermeiro 

da UTI precisa conhecer os diversos aspectos envolvidos e es-
tar atento aos sinais que indicam que o paciente está em nível 
de consciência Glasgow 3. “O enfermeiro que vai examinar o 
paciente consegue ver isso quando faz os testes neurológicos, 
e pode sugerir ao médico a abertura do protocolo”, observa a 
enfermeira Vanessa Carneiro.
A partir daí, é iniciada uma intensa corrida para confirmar a sus-
peita inicial, entrevistar a família e preservar os órgãos do doador 
em condições de serem extraídos e transportados em bom estado 
até o destino final.
O receptor é definido por um programa de computador sob o 
controle da Central de Transplantes, que se baseia na ordem do 
Cadastro Técnico Único e em uma série de critérios técnicos a 
fim de indicar o destino dos órgãos.
Cada etapa ocorre de maneira independente e ao mesmo tempo 
entrelaçada, o que exige uma atuação coesa e sem erros por parte 
da equipe multidisciplinar envolvida no processo – médicos, En-
fermagem, fisioterapeutas e psicólogos. Essa ação conjunta pode 
durar de 24 a 48 horas. 
Manter o doador na temperatura correta, com o coração funcio-
nando e dentro das condições fisiológicas necessárias, é outro 
desafio importante a cargo da equipe de Enfermagem, respon-
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sável ainda por cuidar do transporte desses 
órgãos e devolver o corpo íntegro à família 
do doador.
Graças ao conhecimento logístico da 
equipe da Cihdott do Hospital Municipal 
de São José dos Campos, quatro pessoas 
– uma delas em Curitiba (PR), a 480 km, 
e outras três em São Paulo – foram bene-
ficiadas, recentemente, com rins, coração, 
fígado e córneas, doados pela mãe e a avó 
de um garoto de cinco anos, vítima de atropelamento. 
Mortes envolvendo crianças são sempre mais marcantes para 
a equipe integrante da entrevista familiar, mas entender o sig-
nificado que aqueles órgãos podem representar para outras 
pessoas dá sentido à dolorosa tarefa de viver o sofrimento de 
tantas famílias. 
“Conhecer uma pessoa na lista de espera e ter a oportunidade 
de telefonar e avisar que o fígado chegou é o mesmo que dizer 
a ela que tem chance de viver. Isso muda a vida de qualquer 
profissional de saúde”, afirma Vânia Dias, supervisora de En-
fermagem do hospital de São José.

sentimentos em ebulição
Dar essa tão aguardada notícia ao receptor do órgão também 
requer cautela, para não despertar expectativas que podem se 
transformar em retumbantes decepções, abalando ainda mais o 
estado emocional de um paciente já debilitado pelas consequ-

ências da doença.
No Hospital de Transplantes Euryclides de 
Jesus Zerbini (Hospital Brigadeiro), na ca-
pital paulista, a regra é informar o familiar 
quando surge a possibilidade da doação e 
deixar a cargo dele a tarefa de preparar os 
ânimos do receptor, antes de dar continui-
dade à operação.
Durante as inúmeras consultas de rotina 
que antecedem o transplante, a equipe de 

Enfermagem deve informar o paciente de todas as variáveis do 
processo. “Caso haja a rejeição do órgão, existe todo um preparo 
do enfermeiro para não deixar a motivação do paciente cair. É 
um trabalho técnico, psicológico e emocional muito importante”, 
afirma Maria Teresa Franco, diretora de Enfermagem do Hospi-
tal Brigadeiro. 
Essa frustração, porém, normalmente não se restringe à família 
do paciente. A própria equipe de Enfermagem, por sua proximi-
dade com aquelas pessoas, acaba incorporando a dor de quem 
teve o órgão rejeitado por motivos fisiológicos ou perdeu um 
ente querido durante um transplante de risco.
A enfermeira Daiane Neves, do Hospital Brigadeiro, conhece 
bem essa sensação. Há algumas semanas, viveu intensamente a 
luta pela vida de uma adolescente de 15 anos que veio do Mato 
Grosso do Sul para uma operação delicada, após sofrer hepati-
te fulminante. O transplante foi realizado, mas a doença atingiu 
estágio tão grave que ela não resistiu ao procedimento. Passar 

Em seguida à 
extração dos 

órgãos, começa 
a corrida para 

levá-los a vários 
receptores

Doação de órgãos
C

láudio C
apucho

“No dia em que con-
seguirmos fazer uma 
entrevista familiar e 
não sentirmos nada, te-
mos de parar e procurar 
outra profissão”

Luciana Moura, enfermeira do Hos-
pital Israelita Albert Einstein
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ao lado da mãe da menina por aquele coquetel de aflições, an-
siedade e desespero pela morte da filha marcou Daiane profun-
damente. “Nessas horas olhamos para trás tentando ver se houve 
alguma falha, mas realmente é uma fatalidade. E isso é frustrante 
demais”, lamenta a enfermeira.
Para superar esses momentos, ela mira nos casos bem-sucedidos, 
como o do jovem Airton, de 24 anos, igualmente atingido por 
uma hepatite fulminante, em 2013. Avisado de que poderia rece-
ber um fígado compatível com o seu, ele não se abalou ao saber 
na sequência que o órgão não lhe serviria. Mas no dia seguinte 
seu quadro piorou dramaticamente, chegando inclusive a perder 
a consciência, até que a vinda de um novo fígado o salvou da 
morte. “Se demorasse mais um pouco ele não teria resistido. A 
agilidade da equipe foi fundamental”, comenta Daiane.
Em meio à decepção pela perda de uma pessoa querida e a 
alegria que isso representa a quem está na fila de espera pelos 
órgãos, há interesses conflitantes, mas também o desejo em co-
mum de passar alguns momentos a mais ao lado daquele alguém 
que está no leito do hospital, sob os cuida-
dos das equipes médica e de Enfermagem. 
Bastam cinco minutos de conversa com os 
enfermeiros que atuam nas várias frentes da 
corrida pelos órgãos para perceber o quan-
to as lições dessas despedidas e sobrevidas 
mexem com eles. 
Viver o nível mais elevado das emoções e 
sentir ter feito a diferença para possibilitar 
que a morte inevitável de um paciente traga 
alívio a tantas famílias é sempre uma expe-
riência inesquecível. “A mãe se despedindo 
de seu único filho, ainda no leito dá um beijo nele, em seguida 
vem o choro desesperado e, diante de algo tão trágico, a grande-
za de optar pela doação dos órgãos. Não existem palavras para 
explicar como é presenciar um momento desse”, reconhece o 
enfermeiro João Erbs. 
O diretor técnico da Central Estadual de Transplantes disfarça as 
lágrimas que ameaçam cair, bem à frente do repórter ao reviver 
aquela cena, muda de assunto sorrateiramente e se põe a debru-

çar em números para explicar como é possível evoluir em todas 
as etapas do processo. Destaca, por exemplo, que das 8.871 no-
tificações de morte encefálica no Brasil, em 2013, apenas 2.526 
se converteram em doação efetiva. Essa lacuna ocorreu porque 
em 41% dos casos as famílias não autorizaram a extração; em 
21% o potencial doador sofreu parada cardíaca; em 18% houve 

contraindicação médica e 20% tiveram pro-
blemas de logística. 
O fato de os órgãos de 6.345 pacientes dei-
xarem de ser aproveitados mostra o vas-
to campo a ser explorado. E ao analisar o 
desempenho do Brasil na última década e a 
dedicação dos profissionais envolvidos nes-
sa área, vê-se que está cada vez mais perto 
o dia em que o biomédico Antonio Carlos 
Ribeiro poderá dizer adeus à diálise e curtir 
a família, em qualquer lugar do planeta, sem 
a constante necessidade de se deslocar ao 

hospital e passar pelo incômodo procedimento. Já foram mais de 
3 mil horas perdidas numa sala hospitalar, durante os cinco anos 
em que vive essa rotina. Um novo rim e todo esse tempo terá 
valido a pena. Quando a morte encefálica se impuser a alguém 
inexoravelmente, um enorme batalhão estará a postos para per-
mitir a Ribeiro e aos milhares de brasileiros que aguardam pelo 
transplante a realização dos sonhos alimentados no decorrer da 
angustiante espera nos quartos dos hospitais Brasil afora.

O enfermeiro João Erbs, da Central Estadual de Transplantes

Fábio G
uedes

“Conhecer uma pessoa 
na lista de espera e 
ter a oportunidade de 
telefonar e avisar que o 
fígado chegou é o mes-
mo que dizer a ela que 
tem chance de viver” 

Vânia Dias, enfermeira do Hospital 
Municipal de São José dos Campos
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Pediatria

Compartilho esta experiência com o objetivo de demonstrar o uso do Brin-
quedo Terapêutico (BT) como ferramenta de Enfermagem no acolhimento 
da criança em situação cirúrgica, verificando a resposta imediata do enten-

dimento da mesma e levando em conta a percepção da família sobre o preparo da 
criança para os procedimentos e o ambiente do centro cirúrgico.
A vivência diária como enfermeira pediátrica, cuidando de crianças no contexto de 
centro cirúrgico, permitiu que eu constatasse o quanto elas chegam agitadas e ansio-
sas na sala de preparo, onde devem aguardar o momento do ato cirúrgico. A criança, 
geralmente, revela nos olhos a expressão do medo do desconhecido: “O que aconte-
cerá comigo?”, externando este sentimento muitas vezes por meio do choro, irritação 
e impaciência.  
O centro cirúrgico é um ambiente gelado devido à necessidade do uso do ar-con-
dicionado e, em alguns casos, sem evidência de aconchego e acolhimento. Para as 
crianças, é um ambiente que não faz parte da sua rotina, o que pode ser um momento 
marcado por estresse e sofrimento. Em vista do exposto, é essencial para a tranquili-
dade da criança e da família que entrega seu filho para a realização de uma cirurgia, 
o acolhimento adequado, com atenção e carinho.
Um dos recursos disponíveis para a realização do acolhimento a esta criança pela 
equipe de Enfermagem é a utilização do Brinquedo Terapêutico. O “trabalho” da 
criança é brincar e este “brincar” quando utilizado no atendimento ao paciente pedi-
átrico deve ser usado tanto para recreação quanto para atingir funções terapêuticas, 
destacando-se aí o uso do BT (RIBEIRO et al. 2002).
Após a autorização por escrito, os dados foram coletados na sala de preparo cirúrgico 
do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Foram 
utilizados, como brinquedo terapêutico, dois bonecos de material lavável (foto). Re-
produzindo situação semelhante a das crianças que ali chegavam, os bonecos tinham 
acesso com soroterapia e curativos em diferentes locais. 

Brinquedo terapêutico 
na sala de preparo 
operatório do paciente 
pediátrico 

* Enfermeira especialista em pediatria e 
neonatologia pelo Instituto Israelita Albert 
Einstein

Luciana Cristina Santos Ribeiro*
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Após o preenchimento do Termo de Consentimento Livre Escla-
recido pelo responsável, o brinquedo foi oferecido ao paciente, 
explicando-se os procedimentos pelo qual o boneco havia passado 
e que seriam os mesmos que a criança seria submetida. A criança 
permanecia com o boneco na sala de preparo, o levava até a sala 
operatória e o mantinha até o momento da indução anestésica. 
Foram avaliadas 30 crianças, com idades entre dois e nove anos, 
submetidas a procedimentos cirúrgicos. Após a anestesia, o acom-
panhante da criança foi procurado na sala de espera para responder 
a um questionário estruturado, com questões sobre o comporta-
mento da criança após o uso do BT: se calmo, ansioso, com medo, 
chorando etc. e também sobre a percepção da criança sobre o que 
seria realizado com ela no centro cirúrgico.
Também avaliamos a percepção da equipe da sala de preparo a 
respeito do estado emocional da criança após o uso do BT.
Cem por cento dos acompanhantes revelaram que a criança ficou 
mais calma e que, no caso dos pacientes maiores, entendeu melhor 
o que iria acontecer no centro cirúrgico. Os profissionais que tra-
balham na sala de preparo também referiram melhora do compor-
tamento das crianças após o uso do BT.
Concluímos que as crianças que chegaram com o BT na sala de 
cirurgia se mostraram mais calmas e colaborativas.
Na perspectiva atual, a assistência à criança hospitalizada deve 
ser realizada de maneira integral, atendendo as suas necessidades 
diagnóstica, terapêutica e emocional. 
A situação do cliente pediátrico cirúrgico é muito angustiante, 
ainda mais quando a criança e seus familiares se deparam com as 

inúmeras exigências e enfrentamentos que requer o período pré-
-operatório, ou seja: tempo de espera, jejum prolongado, ansiedade 
e medo, dentre outros. O “brincar” se mostra como uma possibili-
dade da criança avaliar e compreender melhor o que vai ocorrer no 
centro cirúrgico (RIBEIRO et al, 2001). 
O BT pode ser classificado em três tipos: dramático, capacitador e 
instrucional ou preparatório. O instrucional, utilizado neste traba-
lho, apresenta a criança aos procedimentos pelos quais ela passará, 
por meio de uma brincadeira, promovendo assim melhor compre-
ensão sobre o seu tratamento (VESSEY, & MAHON,1990; RI-
BEIRO et al 2006). 
Acredito que o brinquedo possa se tornar um instrumento de in-
tervenção e uma forma de comunicação, possibilitando detectar a 
singularidade de cada criança. Ao levar a brincadeira e o “faz de 
conta” para a vivência de internação, como forma de aliviar a ten-
são, a criança fica mais próxima da sua realidade e percebe que está 
passando por um processo transitório.

Considerações finais:
O brinquedo terapêutico se mostrou eficaz para auxiliar na melho-
ria do atendimento às crianças que serão submetidas a cirurgias.
Fica a certeza de que o trabalho da Enfermagem não se limita à 
realização de procedimentos e ao gerenciamento de serviços, e 
que é possível, com atitudes simples e eficientes, como a utili-
zação do Brinquedo Terapêutico, promover a melhoria do bem-
-estar biopsicossocial da criança, bem como dos profissionais 
envolvidos neste atendimento. 

 “Ao levar a brincadeira e o “faz 
de conta” para a vivência de 
internação, a criança fica mais 
próxima da sua realidade e percebe 
que está passando por um processo 
transitório.”
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A cada dois minutos uma pessoa morre no país devido a complicações 
originadas por problemas cardíacos. A preocupante estatística, que 
deve se agravar para 1,5 morte por minuto até 2050, revela o grande 

desafio enfrentado atualmente para lidar com as consequências de uma vida 
cada vez mais estressante e que atinge em cheio um órgão vital ao perfeito 
funcionamento do organismo humano.
Essa realidade, porém, não está restrita ao Brasil. No mundo todo, as doenças 
do coração são responsáveis por 30% das mortes e a tendência é a situação pio-
rar em progressão geométrica. Estimativas da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) mostram que, até 2040, os óbitos originados por doenças cardiovascu-
lares devem aumentar 250% no Brasil , 210% na China, 170% na Índia e 70% 
nos Estados Unidos. 

Cardiologia

Enfermagem de coração
Atuação da Enfermagem na UTI 
Cardiológica requer conhecimentos 
tecnológicos avançados, sem descuidar 
da assistência integral ao paciente 

Marcielle Leonardi, enfer-
meira do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia

A
rquivo Pessoal
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Este panorama tem despertado, nas últimas 
décadas, o desenvolvimento de equipamen-
tos com tecnologia de ponta, capazes de 
compreender melhor o funcionamento do 
coração e criar dispositivos para ajudar pa-
cientes de todo o planeta a viver por mais 
tempo, e com qualidade.
Ao atuarem no epicentro das eclosões car-
díacas, os profissionais da saúde vêm sendo 
obrigados a buscar especialização constante 
nessa área. A equipe de Enfermagem das 
unidades de terapia intensiva cardiológica 
passou a se desdobrar para dominar as tecnologias que estão 
surgindo e, ao mesmo tempo, prestar assistência ininterrupta 
ao paciente e a seus familiares nos mais diferentes níveis. “É 
preciso ter uma equipe muito coesa e motivada para conse-
guir atender a todos esses requisitos, sobretudo com a cres-
cente demanda nos hospitais”, analisa a enfermeira Maria 
Aparecida Gonçalves, diretora de serviço das UTI’s clínicas 
e cirúrgicas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
da FMUSP (Incor).
No Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, onde em média 

são realizadas oito cirurgias diariamente, a 
assistência beira-leito é prioridade máxima. 
São 58 profissionais se alternando 24 horas 
entre os 50 leitos da UTI pós-operatória, de 
modo que a regra é existir sempre um en-
fermeiro disponível para cada dez pacientes 
e um técnico a cada dois. “Nos casos mais 
graves, um enfermeiro assiste o paciente inte-
gralmente”, afirma a enfermeira assistencial 
Marcielle Leonardi.

Conhecimento refinado
As atribuições da equipe de Enfermagem nas UTI’s cardioló-
gicas são variadas e necessitam de conhecimentos específicos 
e uma Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) 
sólida. É preciso manter vigilância contínua a sinais e sintomas 
associados às cardiopatias, como dor torácica, hipotensão, hi-
pertensão, braquicardia, taquicardia e arritmia. 
Correlacionar todos esses aspectos à monitorização hemodinâ-
mica daquela pessoa em estado crítico será fundamental para 
a obtenção de dados que auxiliarão o diagnóstico rápido de 
alterações dos sistemas vitais e, em consequência, a tomada de 

“O enfermeiro no 
pós-operatório 
tem uma grande 
responsabilidade 
no cuidado e 
é um membro 
importantíssimo 
na recuperação 
deste paciente”

Adriano Rodrigues - 
enfermeiro chefe das UTI’s 
cirúrgicas do Incor

Adriano Rodrigues, en-
fermeiro chefe das UTI’s 
cirúrgicas do Incor
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decisões terapêuticas. 
“Com os avanços tecnológicos de téc-
nicas de monitorização hemodinâmica 
não invasiva, minimamente invasiva e 
invasiva em UTIs, nas últimas décadas, 
tornou-se imperativo que o enfermeiro 
esteja capacitado para realizá-las e in-
terpretar os dados das variáveis hemodi-
nâmicas obtidas na avaliação clínica do 
paciente”, diz a enfermeira Maria Apa-
recida Gonçalves. 
O enfermeiro deve, ainda, dominar a 
operacionalização de uma série de equi-
pamentos. Monitores multiparâmetros, 
bombas de infusão, geradores de marca-passo, desfibrilador 
cardíaco, marca-passo transcutâneo, Swan-Ganz e Vigileu são 
apenas alguns dos aparelhos que fazem parte do dia a dia des-
ses profissionais na missão de propiciar o melhor tratamento 
possível para o pleno restabelecimento da saúde do paciente.
É de sua responsabilidade executar procedimentos complexos 
nos métodos terapêuticos, como nas terapias de substituição 
renal, e manusear dispositivos empregados para suporte car-
diocirculatório e pulmonar que promovem assistência em série 
com contrapulsação (balão intra-aórtico), assistência em para-
lelo (ECMO) e substituição mecânica (ventrículo artificial).
As drogas vasoativas, frequentemente utilizadas nas UTI’s, 
também exigem da equipe de Enfermagem preparo técnico, ao 
ajudar na verificação da utilização correta desses medicamen-
tos. “O enfermeiro vai supervisionar se o preparo está correto, 
se a solução preparada é a recomendada ao paciente e se a do-
sagem está de acordo com a prescrição médica. A bomba de 
infusão é o instrumento principal no manejo das drogas vasoa-
tivas, pois ela garante a precisão do volume infundido”, afirma 
a enfermeira Paula Cremasco Bernardo, supervisora da UTI 
do TotalCor.
No pós-operatório, cuidados como estes ganham importância 
ainda maior. Após a cirurgia é comum o paciente apresentar 
reações que devem ser acompanhadas de perto pela equipe 
de Enfermagem, no auxílio ao atendimento médico. “Tem 

de ficar muito atento aos sinais de sangra-
mento, aumento da PVC, uma alteração da 
radiografia, arritmias e outros problemas. 
O enfermeiro no pós-operatório tem uma 
grande responsabilidade no cuidado e é um 
membro importantíssimo na recuperação 
deste paciente”, analisa Adriano Rodrigues, 
enfermeiro chefe das UTI’s cirúrgicas do 
Incor.
A própria administração de medicações e 
drogas para tratar das crises cardíacas mui-
tas vezes traz consigo alterações importan-
tes no funcionamento do sistema renal, que 
podem interferir diretamente na recupera-

ção do paciente, sob as esferas clínica e cirúrgica. A partir des-
sa realidade, algumas das UTI’s passaram a investir em forma-
ção e contratação de enfermeiros especializados em nefrologia. 
A enfermeira Claudia Andrade é uma das nove especialistas 
nessa área atuando pelo Incor no Programa de Diálises, dotado 
de recursos de última geração para combater eventuais reações 
inerentes ao tratamento cardiológico. “Nosso principal pacien-
te é o que vem das terapias intensivas com problemas agudos, 
que evoluem para o quadro de insuficiência renal aguda ou 
crônica agudizada. É uma área que requer profissionais alta-
mente especializados”, afirma Claudia, que é pós-graduada em 
Nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

atenção à pediatria
As cardiopatias congênitas são as principais causas de morte 
no primeiro ano de vida. Como ocorre normalmente com ou-
tras doenças, quanto antes se faz o diagnóstico mais chances as 
crianças têm de reagir positivamente ao tratamento. 
Por isso, é fundamental que sejam atendidas em centros es-
pecializados, com UTI’s neonatal e pediátrica. Nestes locais, 
terão a seu favor recursos tecnológicos, disponibilidade de fár-
macos injetáveis específicos como a Prostaglandina E1, acesso 
a procedimento hemodinâmico intervencionista e equipe mul-
tidisciplinar qualificada e capacitada para atuar neste cenário.
Diante de pais geralmente aflitos com a luta de seus filhos pela 

“O enfermeiro 
hoje é 
respeitado pelo 
conhecimento e 
capaz de discutir 
as questões 
relacionadas à 
cardiologia com 
qualquer médico”

Marcielle Leonardi - 
enfermeira assistencial do 
Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia

Cardiologia
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vida, a equipe de Enfermagem precisa se desdobrar para assis-
tir a criança em todos os níveis e amparar a família. “A atenção 
emocional é muito maior nas UTI’s pediátricas. Fazemos um 
pouco o papel da mãe, às vezes”, comenta a enfermeira Mar-
cielle Leonardi, do Instituto Dante Pazzanese.
Para atuar neste contexto, é necessário conhecer as particula-
ridades das cardiopatias acianogênicas e cianogênicas, bem 
como identificar os sinais que possam anteceder consequên-
cias mais graves à saúde do paciente. 
Há quatro anos no Incor, a técnica em Enfermagem Valéria 
Conceição recebe treinamento constantemente para mergulhar 
fundo em tudo o que envolve o atendimento às crianças na 
UTI. Ao se ver incentivada a procurar referências científicas 
na área, iniciou há três anos o curso de Enfermagem e preten-
de especializar-se em cardiologia. “É preciso estar sempre em 
busca de artigos científicos e literaturas para embasar cada vez 
mais o nosso trabalho”, reconhece Valéria.

Capacitação constante
Por compreender a importância da capacitação em todas as 
áreas da UTI cardiológica, as instituições contam com progra-
mas e investimentos próprios para manter seu corpo clínico 
sempre atualizado em relação às novas práticas e sistematiza-
ções adotadas mundo afora.
Tal preocupação costuma se dar desde o processo admissional, 
por meio de treinamento básico e específico em UTI e vai se 
complementando à medida que o profissional se habitua com 
esse mundo. “A capacitação do nosso capital intelectual tam-
bém é favorecida por meio de ações com o objetivo de benefi-
ciar a qualidade da assistência de Enfermagem, com reuniões 
científicas, eventos internos voltados aos profissionais de En-
fermagem e oportunidades de participação em eventos exten-
sivos externos, como jornadas, simpósios e congressos, nacio-
nais ou internacionais. Também incentivamos a formação latu 
e stricto sensu e a realização de pesquisas e publicações de 
artigos científicos”, afirma a enfermeira Jurema Palomo, dire-
tora da coordenação de Enfermagem do Incor. 
No Instituto Dante Pazzanese, a educação permanente também 
é uma realidade. “Cada caso novo é à beira-leito que se dis-

cute. Por ser um hospital de referência e de ensino, a todo 
momento fazemos estudo de caso, trocamos informações e 
treinamento in loco. Estamos sempre indo atrás de novida-
des”, revela a enfermeira Marcielle Leonardi.
Com 20 anos de experiência na área em hospitais diferentes, 
Marcielle tem percebido uma preocupação cada vez maior 
em relação à especialização do enfermeiro, inclusive na bus-
ca por mestrados e doutorados.
Isso, segundo ela, dá mais segurança ao complexo trabalho 
dentro de uma UTI com tantos aparatos tecnológicos e pa-
cientes em estado crítico. “A Enfermagem cresceu não só na 
parte assistencial, mas também como gestão. O enfermeiro 
hoje é respeitado pelo conhecimento e capaz de discutir as 
questões relacionadas à cardiologia com qualquer médico”, 
destaca a enfermeira.

A enfermeira Maria Aparecida, a auxiliar de Enfermagem Valéria 
Conceição, a diretora de Enfermagem Jurema Palomo e o enfermeiro 
Adriano Rodrigues, do Incor
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Profissão

Enfermagem, 

carreira 

promissora no 

exterior

Sonhar com uma oportunidade de trabalho em território estrangeiro é uma 
realidade cada vez mais próxima de ser alcançada por um profissional da 
Enfermagem. Para quem quer se aventurar na empreitada, é preciso muita 

pesquisa sobre os países que contam com programas de imigração. Se não garan-
tem trabalho imediato, muitos países ao menos oferecem residência temporária para 
que o candidato tenha tempo hábil de encontrar um trabalho. Outros fazem todo o 
processo de avaliação e imigração (que pode levar cerca de um ano), para depois 
oferecer o apoio necessário para a recolocação profissional. O saldo para quem pas-
sa por todos esse processo costuma ser sempre positivo, garantem os imigrantes 
brasileiros que hoje desfrutam de bons salários, respeito profissional e a almejada 
qualidade de vida.
No topo das exigências para aterrissar em terras internacionais, aprender o idioma 

No menu de oportunidades da profissão, 
enfermeiros brasileiros encontram vagas 
em diferentes países. O Canadá é o que 
oferece o cardápio mais atraente, porém não 
menos rigoroso, seguido por Estados Unidos, 
Austrália e até Emirados Árabes, só para 
citar alguns
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nativo é condição essencial. O inglês costuma ser o idioma uni-
versal, na grande maioria dos destinos, com exceção na província 
de Quebéc, no Canadá, onde o francês reina absoluto, e o nível de 
fluência exigido é do intermediário para cima.
Obter o reconhecimento ou validação do diploma de Enfermagem 
é outro processo que exige paciência e costuma ter um trâmite di-
ferente em cada país; e normalmente é feito durante a avaliação do 
processo de imigração, antes do embarque. Quem pretende correr 
atrás do sonho de morar e trabalhar fora tem alguns caminhos a 
percorrer: fazer todo o processo diretamente pelo site de imigração 
oficial do governo, em questão, buscar orientação e encaminha-
mento via o consulado do país de destino, na sede na sua cidade ou 
contratar os serviços de algum escritório de imigração particular. 
Em Quebéc, por exemplo, o governo apenas alerta que, se o can-
didato pretende formalizar uma solicitação oficial de imigração, 
nenhum tratamento prioritário será dado para quem contratar um 
agente intermediário de imigração. 

Cenário internacional para a área da saúde
Milhões de imigrantes de diferentes nacionalidades se candidatam 
a vagas de trabalho, todos os anos, em busca de oportunidades e 
novas experiências. Mas o que se observa nesse cenário é que os 
profissionais qualificados têm maiores chances de conquistar as 
melhores vagas. Na área de saúde, a demanda por médicos e en-
fermeiros é elevada em vários países, e tendo aumentado bastante 

na última década. Só para citar alguns exemplos, Estados Unidos 
e Canadá têm grande demanda por enfermeiros qualificados. Na 
Austrália, a procura por enfermeiros privilegia aqueles que pos-
suem especialização em cirurgia e saúde mental. Na Alemanha, 
enfermeiros geriátricos ganham destaque no processo seletivo.
Para Marcelo Toledo, da MTV Intercâmbios, com 16 anos de 
experiência na viabilização de oportunidades para pessoas de di-
ferentes áreas profissionais, apesar da demanda de trabalho para 
enfermeiros, poucos batalham por oportunidades fora do país. Na 
opinião do especialista, o enfermeiro brasileiro não tem ambição 
financeira, nem paciência para aguardar o processo de imigração, 
que pode levar até um ano, dependendo do país escolhido. “Muitos 
já formaram família e acreditam que as oportunidades são apenas 
para os solteiros. Vale lembrar que o cônjuge e os filhos também 
são beneficiados”. Quando se trata de tentar a sorte em alguma 
nação árabe, Toledo diz que a resistência é ainda maior. “Existe 
um grande preconceito com o mundo árabe, mas é importante sa-
ber que o leque de ofertas por lá é muito bom. Temos vagas para 
enfermeiros em Dubai, Abu Dhabi, Bahrain e Iraque. Faltam sete 
mil profissionais do setor nos Emirados Árabes e o processo se-
letivo costuma ser mais fácil do que para os Estados Unidos ou 

 “Existe um grande 
preconceito com o mundo 
árabe, mas é importante 
saber que o leque de ofertas 
por lá é muito bom. Temos 
vagas para enfermeiros em 
Dubai, Abu Dhabi, Bahrain e 
Iraque”

Marcelo Toledo - especialista em 
intercâmbios

A enfermeira brasileira 
Sibelle Leão, há cinco 
anos em Quebéc, trabalha 
no Centre Hospitalier de 
l’Université de Montréal 
– CHUM, especializado 
em Hepatologia, 
Gastroenterologia e 
Transplante Hepático. 
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Canadá”, pontua.  
De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), uma unida-
de do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e principal 
órgão do sistema estatístico americano, nas projeções de 2012 a 
2022, divulgadas em dezembro de 2013, a profissão de Enferma-
gem está listada entre as principais ocupações em termos de cresci-
mento de oportunidades de emprego. 
A enfermeira brasileira Leila Ann Roepke, 51 anos, chegou aos 
Estados Unidos há 18 anos, com três fi-
lhos pequenos. Na época, Leila trabalhava 
como técnica de Enfermagem no Brasil e 
não falava inglês. Logo que chegou ao país 
entrou num curso de inglês e três meses 
depois prestou um exame para ingressar na 
faculdade. “O diploma de técnico de Enfer-
magem no Brasil permitiu que eu cursasse 
apenas um ano do nível superior. Em se-
guida, consegui trabalhar num hospital, no 
qual conheci meu atual marido, também 
enfermeiro. Depois de alguns anos, eu me 
especializei em hemodiálise e hoje trabalho numa clínica do setor, 
aqui em Missouri. As dificuldades encontradas incialmente, além 
do idioma, eram devido à saudade dos meus filhos, que tiveram 
de esperar um ano para poderem vir. O processo de imigração já 
previa a chegada dos filhos, mas esse foi o prazo para que eu me 
estabelecesse e trouxesse as crianças, com a garantia de um green 
card”, conta a enfermeira.

Em Quebéc, a maior demanda
Todo o processo de imigração para Quebéc parece ser o mais orga-
nizado e divulgado por aqui. Não faltam palestras informativas, ao 
longo do ano, promovidas pelo Escritório de Imigração de Quebéc, 
vinculado ao Departamento de Imigração, Diversidade e Inclusão 
(Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) do 
governo do Canadá, que também organiza palestras de informação 
temáticas, destinadas a um público alvo específico, como a Enfer-
magem, por exemplo.
Em média, a cada ano, Quebéc acolhe 45 mil imigrantes, prove-

nientes de diferentes países. Situada no nordeste da América do 
Norte e com uma população acima de 7,5 milhões de habitantes, a 
província se revela uma sociedade democrática, moderna e única, 
por seu caráter francófono, ou seja, o francês é o idioma falado por 
mais de 80% da população. Portanto, o francês, além de ser ex-
tremamente importante no processo de seleção, torna-se essencial 
para a integração junto à sociedade quebequense.
Um acordo firmado com o Canadá permite que a província de 

Québec seja responsável pela seleção dos 
imigrantes que lá desejam se estabelecer para 
trabalhar. Os candidatos podem ser seleciona-
dos pelo Escritório de Imigração de Québec 
ou pelo Departamento de Seleção de Traba-
lhadores, cuja inscrição pode ser feita online, 
além de todo o processo (veja links no box da 
página 62). Quando aprovado, o Canadá emi-
te o visto permanente de residente, desde que 
o candidato atenda as exigências canadenses 
em termos de saúde e segurança. Contam 
pontos também a formação, experiência de 

trabalho, idade e o conhecimento do idioma francês, bem como a 
capacidade de se adaptar a situações novas e desafiadoras.
“O programa de imigração é uma alternativa do governo de Que-
béc para satisfazer as necessidades específicas do mercado de tra-
balho, colaborar com a renovação da população economicamente 
ativa e contribuir com a perenidade da língua francesa. A própria 
identidade de Quebec, cidade que abraça seus imigrantes, já é for-
matada pela diversidade e, por isso mesmo, se revela mais dinâ-
mica e inovadora”, explica Perla Ruiz, assessora do Escritório de 
Imigração do Québec.
Após três anos de residência no Canadá é possível solicitar a dupla 
cidadania, que concede ao imigrante o direito ao voto e ao passa-
porte canadense.

trajetória que deu certo
Quem vai com a família também encontra suporte desde a fase de 
avaliação. Toda a orientação é disponibilizada após a recepção do 
Certificat de Sélection du Québec (CSQ), por meio de plataformas 

As marcas usadas são 
as mesmas de um 
hospital privado de 
qualidade no Brasil”

Sibelle Leão - enfermeira que 
trabalha num hospital universitário, 
Centre Hospitalier de l’Université 
de Montréal - CHUM
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oficiais e gratuitas de consulta sobre diversos temas e informações. 
Entretanto, o enfermeiro e o cônjuge são responsáveis por procurar 
a colocação profissional.
Sibelle Leão já era enfermeira quando resolveu sair do Brasil com 
o marido para buscar uma chance em Quebéc, onde vive há cinco 
anos. Sua maior motivação foi a busca por uma alternativa de cres-
cimento profissional, além de mais qualidade de vida e estabilidade 
financeira. O caminho trilhado pelo casal foi rastrear informações 
em blogs e sites especializados em imigração. “O nível de francês 
exigido mudou muito depois que eu fiz o processo de imigração. 
Na época, eu me preparei para a entrevista com uma professora 
de francês, com conteúdo baseado no meu perfil profissional e na 
justificativa da escolha da província. Depois que recebi o CSQ dei 
entrada no processo federal para obter o visto no passaporte. Todo 
o processo é meio cansativo, levou pouco menos de dois anos, mas 
foi recompensador”, ressalta Sibelle.
Ao chegar à província, o casal morou por quase um mês na casa de 
amigos, até encontrar um apartamento. “Rapidamente providen-
ciamos um documento, equivalente ao CPF e à carteira do sistema 
público de saúde. Hoje, nossa filha que nasceu aqui vai fazer dois 
anos, mas quando chegamos me lembro da experiência dos ami-
gos, cujas crianças iam para uma classe especial a fim de aprender 
a língua; posteriormente, entravam no mesmo nível escolar que 
tinham no Brasil”, salienta a enfermeira.
O atendimento ao paciente em território canadense é diferente do 
praticado no Brasil, pois preza muito mais a autonomia do pacien-
te, que já sai do hospital sabendo trocar sua própria bolsa de co-
lostomia, por exemplo, orientado pelo enfermeiro. O material é o 

mesmo utilizado no hospital privado no Brasil. “A estrutura física é 
mais simples, não lembra um hotel, como em alguns hospitais par-
ticulares, no Brasil, mas também não parece com o sistema público 
brasileiro. A única coisa que vem no nome do paciente é a medi-
cação. As marcas usadas são as mesmas de um hospital privado 
de qualidade no Brasil”, atesta a enfermeira Sibelle, que trabalha 
num hospital universitário - Centre Hospitalier de l’Université de 
Montréal - CHUM.
Sobre o jeito brasileiro de ser - mais caloroso - a percepção, na 
hora do atendimento, é de que mais ajuda do que atrapalha. “Calor 
humano sempre tem um papel importante quando se trabalha com 
pessoas doentes. Só é preciso respeitar o espaço do paciente e saber 
quando ser mais gentil, porque aqui há um tempo diferente para 
ganhar a confiança das pessoas”, detalha Sibelle.

 De acordo com Perla Ruiz, do Escritório de Imigração, um profis-
sional com diploma de bacharel em Enfermagem no Brasil sempre 
será bem-vindo na Ordre des infirmières et infirmiers du Quebec 
– OIIQ (equivalente ao COREN-SP), graças às qualificações aca-
dêmicas e profissionais. ”Entre os países da América Latina, os 
profissionais de Enfermagem do Brasil são os que têm maior faci-
lidade de acesso ao OIIQ”, destaca Ruiz. 

Pontos a mais para enfermeiros 
A demanda por enfermeiros no Canadá é grande e tende a aumen-
tar. Uma recente mudança no programa de imigração favorece os 
enfermeiros que desejam imigrar para o País, sem necessariamente 
possuir uma oferta de trabalho. Segundo a Immi Canadá, agên-
cia de imigração com sede em Vancouver, a Província de Quebéc 
anunciou, em 2014, mudanças importantes no programa Quebec 
Skilled Worker (QSW), que possibilita a obtenção do visto cana-
dense de residência permanente. Com a revisão do QSW, os enfer-
meiros que possuem maior grau de formação receberão mais pon-
tos no quesito educação/área de formação, quando comparado ao 
programa  anterior. Atualmente, os profissionais de Enfermagem 
podem conquistar 16 pontos no âmbito geral exigido pelo QSW; 
anteriormente eram 12. 
“O domínio da língua francesa tem grande ênfase nos requisitos 
para quem está sendo avaliado, mas muitos candidatos de Enfer-

Há 18 anos em Missouri, nos 
Estados Unidos, Leila Ann 
Roepke, que era técnica
de Enfermagem no Brasil, 
conseguiu cursar a faculdade de 
Enfermagem e depois fazer a 
especialização em Hemodiálise.
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Caminho das pedras
aqui você encontra alguns sites que podem ser bastante valiosos na hora de buscar informações sobre os 
diferentes programas de imigração dos países aqui mencionados. 

Site oficial do Escritório de Imigração de Quebéc. Antes de 
inscrever-se em uma das palestras de informação, o Escri-
tório de Imigração aconselha preencher online a Avaliação 
Preliminar de Imigração. Esse link emite instantânea e 
gratuitamente o resultado da avaliação e quais as chances de 
ser selecionado pelo Quebéc.
 http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/pt/biq/mexi-
co/informations/avalie-on-line.html

Consulado Geral do Canadá em São Paulo, Brasil. Para soli-
citar pedido de visto de residente temporário (como visitante, 
estudante ou trabalhador temporário).
http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/index.
aspx?lang=por

No mesmo site, outro link para quem deseja informações 
sobre o processo de imigração. O item Profissão especiali-
zadas direciona a consulta para o website do Ministério da 
Cidadania e Imigração do Canadá.
http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/visas/
immigrate-immigrer.aspx?lang=por

Agência de Imigração em Vancouver, que orienta e ajuda no 
processo.
http://www.immi-canada.com/

Blog Ideia Gelada. Criado por uma enfermeira brasileira, 
residente em Quebéc, tem dicas e orientações bastante 
específicas, por exemplo, sobre como reconhecer ou validar 
o diploma de enfermeiro.
http://ideiagelada.wordpress.com/

Site da Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil. 
Informações sobre vistos permanentes. 
 http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/immigrant-
-visas.html
 

Agência privada de consultoria que orienta nos processos de 
imigração para os Estados Unidos e Emirados Árabes
 http://www.mtv.tur.br/

Departamento de imigração do governo australiano.
http://www.immi.gov.au/Work/Pages/Work.aspx

magem não precisam, necessariamente, saber francês para receber 
a pontuação suficiente para imigrar pelo programa QSW, graças 
à quantidade de pontos recebida pela sua formação profissional”, 
avalia Celina Hui, chinesa criada no Brasil, que foi viver com o 
marido no Canadá, onde fundou a Immi Canadá, agência de imi-
gração que ajuda o candidato a fazer todo o processo online.
Salários generosos, com carga laboral que varia de 35 a 50 horas 
semanais, além da qualidade de vida local, são os maiores atrativos. 

De acordo com o governo canadense, a média salarial da categoria 
é de 51 mil dólares por ano. Já a Associação de Enfermeiros de 
Ontário informa que enfermeiros de carreira na província podem 
receber mais de 80 mil dólares por ano. Nada mal para compensar 
o que parece ser a maior dificuldade de adaptação para um brasi-
leiro: temperaturas de 20 graus negativos no inverno, suportados 
graças à infraestrutura da cidade para esse clima, com sistema de 
calefação e isolamento térmico em todas as construções.
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Cursos, congressos, simpósios

Agenda

11 a 13/01/2015
IV Seminário de Atividade Física na Atenção 
à Saúde
Local: Hotel Bella Itália - Foz do Iguaçu - PR
Realização: FIEP – Federação Internacional de Educação Física
Informações: : www.congressofiep.com/eventos-paralelos/iv-
-seminario-de-atividade-fisica-na-atencao-a-saude

13 e 14/03/2015 
Curso de Capacitação em Gerenciamento em 
Enfermagem
Local: Hospital Beneficência Portuguesa – São Paulo - SP
Realização: SOBRAGEN – Associação Brasileira de Gerencia-
mento em Enfermagem
Informações: www.sobragen.org.br

10 a 12/04/2015
17º Congresso Brasileiro de Nefrologia Pedi-
átrica
Local: Minas Centro – Belo Horizonte - MG
Realização: SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria
Informações: : www.sbp.com.br

28/04 a 02/05/2015 
II Congresso Paulista e I Congresso Brasileiro 
de Urgências e Emergências Pediátricas
Local: Fecomércio - São Paulo
Realização: SPSP - Sociedade Paulista de Pediatria e SBP - Socie-
dade Brasileira de Pediatria
Informações: : www.emergenciaspediatricas.com.br

22 a 24/05/2015

I Simpósio Sul Sudeste de Estomaterapia

Local: Águas de Lindóia-SP

Realização: SOBEST - Associação Brasileira de Estomaterapia

Informações: : www.sobest.org.br

21 a 25/09/2015
12º Congresso Brasileiro de Enfermagem em 
Centro Cirúrgico
Local: Palácio das Convenções do Anhembi – São Paulo.
Realização: SOBECC – Associação Brasileira de Centro Cirúrgi-
co, Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização
Informações: : http://www.sobecc.org.br

30/09 a 03/10/2015
XXIII Congresso Brasileiro de Hepatologia
Local: WTC Convention Center – Sheraton WTC – São Paulo - SP

Realização: SBH - Sociedade Brasileira de Hepatologia 

Informações: : www.sbhepatologia.org.br

15 a 17/10/2015
XII Congresso da SBCO/ XV Congresso Brasilei-
ro de Enfermagem Oncológica e I Congresso 
Latino-americano de Cirurgia Oncológica
Local: Bahia Othon Palace Hotel - Salvador - BA
Realização: SBCO – Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica
Informações: : www.rdeventos.com.br/ev2015/sbco

28/07 a 01/08/2015
11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva
Local: Universidade Federal de Goiás – Goiânia – Campus 
Samambaia - GO
Realização: ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva
Informações: www.saudecoletiva.org.br

15 a 18/05/2015
VI CISCA - Congresso Internacional de Saúde 
da Criança e do Adolescente
Local: Auditórios da Secretaria de Estado da Saúde e da Faculda-
de de Medicina da USP
Realização: Centro de Estudos do Crescimento Humano (CDH) 
da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP
Informações: : www.congressocisca.com.br
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Indicações para enriquecer seus conhecimentos técnicos e conceituais

Livros
Gestão dos Serviços - Limpeza e Desinfecção de Superfícies e 
Processamento de Roupas em Serviços de Saúde.
Silvana Torres e Teresinha Covas Lisboa
Sarvier Editora - 2014 

Por muito tempo relegado a um plano secundário, o conhecimento sobre a rotina dos ser-
viços de processamento de roupas e higienização de superfícies é hoje essencial aos pro-
fissionais da área de gestão hospitalar, seja pelos custos operacionais, seja pelo controle de 
infecção nas instituições de saúde. 

Sistema Único de Saúde – Componentes, Diretrizes e Políticas 
Públicas
Raphaela Karla de Toledo Solha
Editora Érica - Série Eixos – 2014

O livro apresenta os principais aspectos do SUS, relacionando-os com a legislação vigente 
e abordando sua evolução histórica enquanto política pública de saúde no Brasil. Princípios 
e diretrizes, gestão e financiamento, bem como os perfis demográficos e epidemiológicos, 
encontram-se atualizados nesta edição.

Autoconhecimento do Enfermeiro – Instrumento nas Relações 
Terapêuticas e na Gestão-Gerência em Enfermagem
Miriam Garcia Leoni
Editora Guanabara Koogan (Grupo GEN). 

A obra enfoca o autoconhecimento como ferramenta para o enfermeiro, sobretudo nas rela-
ções humanas com seus pacientes. Traça, ainda, um histórico sobre o tema do conhecimento 
humano, passando pelos grandes filósofos como Platão, Spinoza, Freud, Moran e Nietzsche. 

Interpretação de Exames Laboratoriais na Prática do Enfermeiro
Carlos Leonardo Figueiredo Cunha (Org.)
Editora Rubio

A interpretação dos exames laboratoriais de rotina é parte do cotidiano dos profissionais de 
Enfermagem. Por isso, é fundamental que o Enfermeiro tenha subsídios científicos, como 
aqueles presentes neste livro, um guia prático de interpretação dos exames de rotina e tam-
bém de exames complementares.

Na estante
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Procedimentos Operacionais Padrão em Enfermagem
Thaís Santos Guerra Stacciarini e Marina Hygina Ribeiro Cunha
 Atheneu Editora

O propósito do livro, produzido pelas enfermeiras do Serviço de Educação em Enfermagem 
(SEE) do Hospital de Clínicas da UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro), é o 
de auxiliar na padronização de todas as operações relacionadas aos procedimentos de En-
fermagem em hospitais, com base em princípios científicos e de humanização. A estratégia 
utilizada é a descrição minuciosa de cada um desses procedimentos. 

Obstetrícia Fundamental
Montenegro e Rezende Filho
Editora Guanabara Koogan (Grupo GEN)
 
Um dos maiores clássicos da literatura de saúde brasileira, o “Rezendinho”, como é carinho-
samente conhecido este livro, chega a sua 13ª edição em quase quatro décadas de existência. 
Mantém-se, entretanto, como obra fundamental e constantemente atualizada sobre as noções 
da boa doutrina em Obstetrícia. 

Enfermagem em Emergência – 2ª Edição – 2014
Andrea Cristine Bressane Volpato, Cristiane de Souza Vitor e Maria Aparecida Modesto Editora 
Martinari

A obra apresenta informações relevantes para a assistência de Enfermagem ao paciente em estado 
crítico, por meio de pesquisas cuidadosamente selecionadas que atualizam as diferentes espe-
cialidades. Entre os assuntos abordados estão: Ética e Bioética na Perspectiva da Enfermagem; 
Cateteres, Sondas e Drenos; Administração de Medicamentos; Infecção Hospitalar; Emergências; 
Unidade de Terapia Intensiva; Queimados; Hemoterapia e Oncologia e Nefrologia.

Conceito e Habilidades Fundamentais no Atendimento de 
Enfermagem – 10ª Edição – 2014
Barbara K. Timby
Editora Artmed

Revisada e atualizada para proporcionar ao leitor o que há de mais atual sobre o assunto, 
esta 10ª edição apresenta os fundamentos dos cuidados de Enfermagem em um formato que 
facilita sua compreensão, bem como oferece subsídios para o desenvolvimento das habili-
dades clínicas de Enfermagem. 
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educação
Coren

O COREN Educação mantém o Programa de 
Educação Permanente para todos os profissionais 

de enfermagem regularmente inscritos no 
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

O objetivo é promover o aprimoramento e a 
atualização profissional gratuitamente!

Participe! 

Consulte no site quais são as empresas parceiras cadastradas 
que oferecem descontos no Clube de Benefícios do COREN-SP.

www.coren-sp.gov.br/beneficios

www.coren-sp.gov.br/coren-educacao

• Ética e Bioética em Enfermagem;
• Legislação em Enfermagem;
• Saúde do Adulto I: Cuidados Mínimos e 

Intermediários;
• Saúde do Adulto II: Cuidados 

Semi-intensivos e Intensivos;
• Enfermagem em Urgência e Emergência;
• Enfermagem em Saúde Coletiva/ Atenção 

Primária à Saúde;
• Enfermagem na Saúde da Mulher;
• Enfermagem na Saúde da Criança e do 

Adolescente;

• Enfermagem em Saúde Mental e 
Psiquiátrica;

• Enfermagem Oncológica;
• Enfermagem em Terapias Complementares;
• Gerenciamento e Administração de 

Enfermagem;
• Semiologia e Semiotécnica;
• Auditoria em Enfermagem e dos Serviços de 

Saúde;
• Enfermagem do Trabalho; e
• Novas Tecnologias para a Educação em 

Enfermagem.

Entre no site, acesse o link do COREN Educação e se inscreva.
Depois é só apresentar a carteirinha do COREN-SP 
e usufruir dos serviços.

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA 



Não conseguiu votar? 
Saiba como justificar

Acesse o site e click no link 
"JUSTIFIQUE SEU VOTO"

Os profissionais de Enfermagem inscritos no COREN-SP que não 
conseguiram votar devem justificar o voto no site 

www.votaenfermagem.org.br até o dia 10 de janeiro de 2015 

Eleições
Conheça a nova composição da diretoria do Coren-SP para 
a gestão 2015/2017
P. 20

Cardiologia
Atuação na UTI cardiológica requer alta especialização 
e conhecimentos tecnológicos avançados 
P. 54

Como trabalham as enfermeiras que auxiliam casais a 
terem seus bebês de maneira saudável e em segurança, 
no conforto do lar
P. 34
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