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EDITORIAL

Lutaremos
contra a
precariedade
da saúde, por
melhores
condições de
trabalho, bem
como pela
dignidade e
autonomia

Dialogar e promover a aproxima-

ção entre o Coren-SP e os inscri-

tos de todo o Estado de São

Paulo são grandes desafios. Ciente disso,

esta nova gestão, empossada em janeiro

de 2018, assumiu como principal compro-

misso transformar essa realidade e estar

presente no cotidiano dos profissionais na

capital, interior e litoral. Estamos dispos-

tos a percorrer o território paulista para

ouvir a Enfermagem e a partir dessa rela-

ção, estabelecer diretrizes de atuação para

que o Conselho represente, de fato, os

anseios da categoria no que se refere ao

seu escopo e, também, à luta por mais

valorização e reconhecimento.

Esta edição da Enfermagem Revista

mostra o quanto já avançamos em 100

dias de gestão. Temos um longo caminho

pela frente, mas acreditamos que, tendo

os profissionais como principais aliados,

podemos ir mais longe e conquistar reali-

zações inéditas para a Enfermagem. Com

o programa Diretoria Itinerante, já per-

corremos várias regiões do Estado, como a

de Osasco, São José dos Campos, São José

do Rio Preto, Guarulhos, Marília, São

Carlos, Santo André e Campinas. Seguire-

mos percorrendo as demais regiões nos

próximos meses. Também estamos inten-

sificando os programas de aproximação,

visando facilitar o acesso dos profissionais

aos nossos serviços. Uma prova disso é o

Conselheiro Ouvidor, que está presente

nas instituições, entregando Carteiras de

Identidade Profissional e acolhendo as

demandas da nossa Enfermagem.

Nós, desta nova gestão, temos

demonstrado um posicionamento firme

no sentido de reafirmar a autonomia dos

profissionais: manifestamo-nos publica-

mente e com firmeza contra a ação civil

pública movida pelo CFM e Cremesp, que

visava suspender a Resolução do Cofen

que regulamenta os consultórios de

Enfermagem. Não vamos nos omitir

perante qualquer tentativa que vise limi-

tar a nossa atuação.

Também nesta edição alertamos a

Enfermagem, a sociedade e as autorida-

des para a situação do Atendimento Pré-

hospitalar. Iniciamos 2018 com a morte de

duas profissionais enquanto atuavam

nesse serviço e não podemos mais fechar

os olhos diante dessa realidade, tampouco

em relação à violência praticada contra os

nossos profissionais. É urgente que se

invista em capacitação e que se discuta a

regulamentação do Suporte Intermediá-

rio de Vida (SIV) e mais segurança para o

trabalho da Enfermagem.

Vivenciamos neste início de ano um

momento histórico: o lançamento do novo

Código de Ética, que traz uma visão atual

sobre o exercício da profissão, abordando

dilemas que fazem parte do nosso cotidia-

no, como as diretivas antecipadas de von-

tade de pacientes e comunicação às auto-

ridades em casos de violência contra vul-

neráveis.

Comprometo-me com vocês, profissi-

onais de Enfermagem, que a gestão 2018-

2020 desafiará as impossibilidades.

Lembremos de que as grandes proezas da

história foram as conquistas que pareci-

am impossíveis. Portanto, aqui estamos

nós, compondo um plenário que trabalha-

rá pela Enfermagem. Para isso, lutaremos

contra a precariedade da saúde, por

melhores condições de trabalho, bem

como pela dignidade e autonomia. São

tempos de União, Trabalho e Valorização.

Boa leitura!

RENATA ANDRÉA PIETRO PEREIRA VIANA
Presidente do Coren-SP
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O Coren-SP está cada vez mais presente nas mídi-

as sociais, utilizando esse espaço para aprofundar

o diálogo com os inscritos. Confira alguns comen-

tários dos profissionais em nossa página no

Facebook e outros canais de comunicação.

Sou inscrita no Coren desde 1998 e nunca imaginei

que pudesse ter um canal de comunicação tão

aberto quanto agora. Obrigada pelo seu esforço e

pelo reconhecimento do nosso trabalho em prol

do fortalecimento da nossa profissão! Desejo

muitas conquistas e sucesso para esta gestão,

cheia de pessoas que são referenciais na minha

formação.

JULIANA VALASSI

ESMINA FLAUSINO SANTOS

Meu pai ficou internado em dois hospitais e para

nós dois a enfermagem foi maravilhosa. Parabéns!

Às vezes cansados, mas nem assim deixaram de

cuidar dar atenção e passar carinho. Obrigada.

MILTON GOMES

A enfermagem não poderia ter começado por

outra pessoa que não fosse pela Florence Nightin-

gale, que se tornou uma lenda viva como a "Dama

da Lâmpada". Parabéns pela luta, mulheres da

Enfermagem Brasileira.

ANDREIA EDIODATO ALVES

Parabéns ao Coren-SP por estar a cada dia mais

próximo de seus profissionais. Esta gestão já vem

fazendo uma grande diferença e trazendo a espe-

rança de uma Enfermagem melhor para todos!

Acompanhe o Coren-SP nas redes sociais:

www.coren-sp.gov.br

/tvcorensp @corensaopaulo

Envie sua sugestão
www.coren-sp.gov.br/fale-conosco

/corensaopaulo                     /corensaopaulo                       /in/corensaopaulo



PRESIDENTE DO COREN-SP
RECEBE ESTUDANTES EM
SEU GABINETE

A presidente Renata Pietro está à

disposição da enfermagem para dialo-

gar com categoria desde o período de

formação. Em 20/3, ela e a conselheira

Érica Chagas receberam os alunos da

UNILAGO. Eles fizeram perguntas

sobre valorização e jornada de traba-

lho, entre outros temas.
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EM VISITA AO COREN-SP, GESTORES DO IAMSPE DISCUTEM DIMENSIONAMENTO

A equipe de fiscalização e a diretoria do

Coren-SP receberam em 21/2 a visita de um

grupo de gestores do departamento de enferma-

gem do Instituto de Assistência Médica ao Servi-

dor Público Estadual (IAMSPE).

Eles discutiram questões relacionadas ao dimen-

sionamento de pessoal de enfermagem, levanta-

das por visita da fiscalização do Coren-SP ao

hospital. O grupo é composto por Amanda de

Ornelas Carvalho (gerente de enfermagem e

Responsável Técnica do IAMSPE), Márcio Rodri-

gues (assistente da gerência), Henriana Borges,

Fabiana Rossi e Jamile Fuzari (diretoras de área).

Coren-SP mais próximo
O lema da nova gestão do Coren-SP, empossada em janeiro de 2018, é aproximação. O Conselho está
de portas abertas para a Enfermagem e os conselheiros percorrem o Estado de São Paulo para
realizar palestras, eventos e atividades, oferecendo apoio aos profissionais e acompanhando as
demandas da categoria para promover uma assistência segura e de qualidade.

GESTÃO
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COREN-SP E PROFISSIONAIS DE SÃO VICENTE
SE UNEM PELAS 30 HORAS

O vice-presidente do Coren-SP, Cláudio Silveira, esteve em São Vicente, em 9/3,

para debater a jornada semanal de 30 horas com profissionais de enfermagem.

Acompanhado pelo conselheiro federal Luciano Silva, ele se reuniu com as enfermei-

ras Zenira Mello e Silva, Raquel de Castro e Dulcineia Santos Oliveira e com as auxili-

ares de enfermagem Rita Correia Bulhões e Nora Suely Silva, para a composição da

Comissão Municipal que discutirá o tema.

CONSELHEIROS
PARTICIPAM DE
SIMPÓSIO DE APH

O Coren-SP participou do

Segundo Simpósio de Aten-

dimento Pré-Hospitalar do

Noroeste Paulista, realizado

em São José do Rio Preto,

nos dias 2 e 3/3. O evento

contou com uma simulação

realística,  palestras e o

Primeiro Campeonato de

APH, no qual oito equipes

se enfrentaram em provas

práticas.

O conselho foi representa-

do pelos conselheiros Clea

Rodrigues, Eduardo Fernan-

do de Souza (que ministrou

a palestra “Suporte inter-

mediário de vida – O novo

desafio do enfermeiro”) e a

conselheira Ariadne Fonse-

ca, responsável pela simula-

ção realística na educação

continuada em APH.

CONSELHOS DISCUTEM PL
SOBRE COMBATE À VIOLÊNCIA

A primeira-secretária do Coren-SP,

Eduarda Ribeiro, participou de uma reu-

nião em 23/3, na sede do Conselho Regio-

nal de Medicina do Estado de São Paulo

(Cremesp), sobre o Projeto de Lei nº

6749/2016, que considera a agressão a

profissional de saúde como agravante

criminal, aumentando a pena do agressor

em um terço. “Os profissionais de saúde

integram uma categoria que há tempos

vem sendo agredida. É um projeto de lei

extremamente importante para a área de

saúde e terá um caráter pedagógico”, disse

Eduarda.

A presidente do Coren-SP, Renata

Pietro, participou no dia 7/3 de reunião no

Cofen, em Brasília, com a comissão cientí-

fica do 21° Congresso Brasileiro dos

Conselhos de Enfermagem (CBCENF).

Na ocasião, foram deliberados o conteúdo

do regimento interno, o tema central e os

eixos éticos do evento, que acontece de 27

a 30/11, em Campinas. “Para nós, é uma

honra sediar o CBCENF, uma vez que o

evento é uma grande oportunidade para

troca de experiências, acesso ao conheci-

mento e abordagem de temas relevantes

da enfermagem”, declarou Renata.

COMEÇAM OS PREPARATIVOS
PARA O 21º CBCENF
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Em iniciativa inédita, Coren-SP recepciona
cerimônia de posse de 10 comissões de ética

OCoren-SP empossou 10 novas

Comissões de Ética de Enfer-

magem em duas cerimônias

realizadas na sede da autarquia, em São

Paulo, nos dias 13 e 14/3. É a primeira vez

que o conselho realiza esse tipo de ação,

uma vez que as posses ocorrem nas pró-

prias instituições.

A condução dos eventos foi realizada

pelos conselheiros Demerson Bussoni e

Josileide Bezerra, do Grupo de Comissões

de Ética de Enfermagem do Coren-SP.

Participaram também a presidente Rena-

ta Pietro, o vice-presidente Cláudio Silvei-

ra, o primeiro-tesoureiro Jefferson Capro-

ni e o segundo-tesoureiro Edir Kleber

Bôas Gonsaga. “Queremos trazer os pro-

fissionais para a casa da ética. Fico muito

grata por vocês acreditarem na importân-

cia das Comissões de Ética. A enfermagem

precisa mostrar sua voz para que consiga-

mos a valorização que tanto procuramos”,

declarou Renata.

O conselheiro Demerson Bussoni

explicou que “a Comissão de Ética tem

autonomia para agir e o faz com imparcia-

lidade perante os profissionais de enfer-

magem. A função delas pode ser descrita

em seis palavras: educar, prevenir, fiscali-

zar, analisar, conciliar e encaminhar”.

Já Josileide ressaltou a participação de

toda categoria no conjunto de profissio-

nais. “Estou honrada por representar os

auxiliares e técnicos de enfermagem no

grupo”.

Ao todo, foram nomeados 107 novos

membros das comissões. As informações

sobre os procedimentos de composição

das Comissões de Ética de Enfermagem

estão disponíveis no site do Coren-SP.
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AME Maria Zélia

Grupo NotreDame

Hospital Leonor
Mendes de Barros

Supervisão Técnica de
Saúde Aricanduva - Mooca

Hospital Municipal de
Urgências de Guarulhos

Hospital Municipal
Dr. José Soares Hungria

Hospital Santa Cecília

Hospital Vitória - ESHO

Supervisão Técnica de
Saúde de Cidade Tiradentes

Supervisão Técnica de
Saúde de Ermelino Matarazzo



Cancelamento ou suspensão de inscrição:
quando solicitar?
Profissionais que não estão atuando na área podem evitar cobrança de anuidades
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QUEM PODE SOLICITAR?

O profissional que não estiver mais exercendo a profissão.
Exemplos: Pessoa que mudou de profissão, aposentou-se
ou tem inscrição em outra categoria e não atua mais na
anterior.

QUEM PODE SOLICITAR?

COMO SOLICITAR? COMO SOLICITAR?

Pessoalmente ou no canal de Serviços Online do site, envi-

ando os documentos por Correios.

Apenas pessoalmente, em alguma unidade do Coren-SP.

O QUE PRECISA APRESENTAR? O QUE PRECISA APRESENTAR?

Comprovante do afastamento das atividades (laudo médi-
co, carteira de trabalho com anotação de baixa na catego-
ria, etc). Esse serviço é isento de taxa.

Quem nunca foi surpreendido por

esquecer de efetuar um pagamen-

to e receber uma carta de cobran-

ça? Esse tipo de situação é enfrentada

também por profissionais de enfermagem

que não atuam mais na área, temporária

ou definitivamente, mas se esquecem de

que a inscrição no Coren-SP permanece

ativa, gerando débitos quanto à anuidade.

Existem dois procedimentos que o

profissional de enfermagem pode realizar

para evitar essa situação: o cancelamento

ou a suspensão da inscrição. “A suspensão

é um facilitador para o profissional que

está, por exemplo, em licença do trabalho

ou tenha saído de um emprego e continua

buscando nova oportunidade na área. Ela

é isenta de taxa, vale por um ano e pode

ser renovada anualmente”, destaca Maria-

na Lopes Steinstraesser, gerente de aten-

dimento ao profissional do Coren-SP.

Já em situações mais definitivas,

Mariana comenta que o cancelamento é

mais indicado, sendo o serviço ideal para

quem não vai mais exercer a profissão ou

passar muito tempo afastado (seja por

mudança na área de atuação, de categoria

ou de profissão, por exemplo).

Cancelamento Suspensão

Confira a seguir um comparativo entre os dois serviços:

O profissional que estiver afastado temporariamente da
profissão (e que não tenha anuidade pendente nem
responda a processo ético). Deve ter, obrigatoriamente,
atuado na categoria em que está pedindo a suspensão.
Exemplos: motivo de saúde ou desempregado

A carteira de identidade profissional (CIP) original. O valor
do cancelamento para 2018 é R$ 51,81.

ATENDIMENTO



QUAIS OS EFEITOS? QUAIS OS EFEITOS?

COMO REABRIR A INSCRIÇÃO?

É necessário realizar reabertura. O número de inscrição
anterior permanece o mesmo. Há cobrança de taxa de
R$ 279,82 (valor para 2018).

COMO REABRIR A INSCRIÇÃO?

É necessário realizar a revogação da suspensão . O número
de inscrição anterior permanece o mesmo. Esse serviço é
isento de taxa.

Cancelamento Suspensão

A inscrição fica suspensa por , sendo reativadaum ano
automaticamente após esse período. A reativação pode
ser solicitada antes desse prazo. O profissional fica isento
de pagar a anuidade referente ao período entre o início da
suspensão e a reativação da inscrição e não poderá exercer
a profissão enquanto estiver com a inscrição suspensa.

Inscrição remida também isenta pagamento de anuidade
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meira do Hospital Municipal Dr. José Soa-

res Hungria, em Pirituba (zona norte da

capital), e atua na saúde pública desde

1986, quando ingressou na profissão.

Já Paulo atuou em instituições como o

Conjunto Hospitalar do Mandaqui e Hos-

pital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, na

capital, e também foi conselheiro do

Coren-SP entre 2008 e 2011 e entre 2015 e

2017. “A inscrição remida é um reconheci-

mento a toda uma vida dedicada à enfer-

magem”, destaca.

Todos os procedimentos estão dispo-

níveis no site www.coren-sp.gov.br.

Os profissionais de enfermagem que

completam 30 anos de inscrição ativa no

Coren-SP têm direito à inscrição remida.

Ela permite que o profissional permaneça

inscrito no Conselho, podendo atuar regu-

larmente na profissão, mas isento do

pagamento da anuidade. O profissional

também precisa estar quite com as anui-

dades e não ter registro de infração admi-

nistrativa e/ou ética.

Esse foi o caso da enfermeira Gisely

Ometto e do técnico de enfermagem Paulo

Natividade, que obtiveram suas inscrições

remidas no início de 2018. Gisely é enfer-

Técnico de enfermagem Paulo Natividade retirou sua

inscrição remida na sede do Coren-SP, com a gerente de

atendimento, Mariana Steinstraesser, e com o gerente

executivo Rafael Martiliano.

Enfermeira Gisely Ometto (ao centro) recebe a inscrição

remida das mãos do primeiro-tesoureiro Jefferson

Caproni, da presidente Renata Pietro (à esquerda) e da

conselheira Dorly Gonçalves (à direita).

A inscrição
remida é um
reconhecimento
a toda uma
vida dedicada
à enfermagem

Paulo Natividade,

técnico de enfermagem

O profissional fica isento de pagar anuidades referentes ao
período em que a inscrição estiver cancelada e não poderá
exercer a profissão.



Um Novo Código de Ética dos

Profissionais de Enfermagem

(CEPE) entrou em vigor em 5

de abril de 2018. A norma é resultado de

um trabalho de elaboração que teve início

no final de 2016, com a participação dos

Conselhos Regionais de Enfermagem de

todos os Estados brasileiros, consultas

públicas e discussões descentralizadas.

Assim, os profissionais de enfermagem

tiveram a oportunidade de participar da

construção, que durou cerca de um ano.

Em São Paulo, o Coren realizou ofici-

nas em todas as subseções e na sede do

Conselho e criou um sistema online para

sugestões. Além disso, cada Estado teve

sua própria Comissão, ligada a uma

Comissão Federal do Cofen.

O novo CEPE contém atualizações

importantes que sintonizam a Enferma-

gem com as transformações sociais e

culturais ocorridas nos últimos dez anos,

uma vez que o Código anterior é de 2007.

Uma grande mudança que merece

destaque é a forma como as informações

estão distribuídas. O CEPE atual divide

seus 119 artigos em cinco grandes capítu-

los, tornando a busca por algum artigo

específico mais fácil: direitos, deveres,

proibições, infrações e penalidades e apli-

cação das penalidades. Assim, os itens são

apresentados de forma mais objetiva.

“Antes os artigos eram divididos em várias

sessões. Isso foi reduzido para os cinco

capítulos, facilitando a consulta dos pro-

fissionais e o entendimento do novo

Código”, explica a conselheira Maria Cris-

tina Massarollo, que coordenou a Comis-

são Estadual do Coren-SP para a reformu-

lação do Código de Ética.

Novo Código de Ética: uma visão
atual sobre a Enfermagem
A norma contempla as transformações sociais e culturais dos últimos dez anos

O novo CEPE
está dividido
em cinco
capítulos:
direitos,
deveres,
proibições,
infrações e
penalidades e
aplicação das
penalidades
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Exemplos de inovação

Como exemplo de inovação contida no

novo Código, Massarollo destaca o artigo

42, cujo parágrafo único trata do dever de

se respeitar as diretivas antecipadas de

vontade de pacientes.

Trata-se de um tema extremamente

atual e que vem sendo amplamente discu-

tido nos meios jurídicos nos últimos anos.

“O Código de Ética deve contemplar esses

novos cenários e evoluções que ocorrem

na assistência à saúde, como trata esse

artigo”, diz a conselheira.

Massarollo também chama a atenção

para o artigo 52, cujos incisos 4º e 5º

declaram que é dever do profissional de

enfermagem comunicar aos órgãos de

responsabilização criminal casos de vio-

lência contra crianças, idosos, pessoas

incapacitadas e outros, independente-

mente de autorização das vítimas. Assim,

se um profissional atender um paciente

que tenha sido violentado, é seu dever

registrar boletim de ocorrência sobre o

caso, mesmo sem o consentimento.

Paulo Cobellis, segundo-secretário do

Coren-SP, comenta sobre a atualidade da

necessidade da reformulação. “A forma-

ção da identidade dos profissionais de

enfermagem passa pela aquisição de com-

petências essenciais e acessórias, com

implicações éticas e legais. Neste momen-

to, o sistema Cofen-Corens, para cada vez

mais aproximar-se da realidade dos pro-

cessos de trabalho com a vivenciada dos

profissionais, buscou atualizar o Código

de Ética dos Profissionais de Enferma-

gem, reeditando-o, cumprindo, entre

outros, com seus objetivos preventivos e

prescritivos”, destaca ele.

Um ponto que não pode passar desper-

cebido é a necessidade imperiosa de que

todo profissional de enfermagem, seja ele

enfermeiro, técnico, auxiliar ou obstetriz,

conheça o Código de Ética e o utilize como

balizador de sua conduta profissional. “O

CEPE atua como elemento de defesa,

tanto da sociedade quanto do profissio-

nal”, conclui a conselheira.
DOWNLOAD
GRATUITO

www.coren-sp.gov.br/

publicacoes/livros.
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Conselheira Maria Cristina Massarollo

Conselheiro Paulo Cobellis



ALGUMAS NOVIDADES DO NOVO CÓDIGO
DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

DIVISÃO DOS ARTIGOS EM CINCO GRANDES
CAPÍTULOS:
Direitos, deveres, proibições, infrações e penalidades e aplicação
das penalidades.

LINGUAGEM CLARA E CONCISA, COM O MÍNIMO
POSSÍVEL DE AMBIGUIDADES.

ARTIGOS REFLETEM A SITUAÇÃO ATUAL DA
SOCIEDADE, DA CULTURA E DA PROFISSÃO.
ALGUNS EXEMPLOS SÃO:

ARTIGO 52: Trata da obrigatoriedade da comunicação
às autoridades de casos de violência contra vulneráveis.

ARTIGO 42: Seu parágrafo único coloca como dever do
profissional de enfermagem o respeito às diretivas antecipa-
das da vontade de pacientes.

ARTIGO 86: o parágrafo único do artigo traz a proibição da
divulgação de imagens que possam identificar pessoas ou
instituições, sem prévia autorização, em qualquer meio de
comunicação, inclusive redes sociais.

ARTIGO 108: seu inciso 4º define que a penalidade de sus-
pensão do exercício profissional, aplicável em infrações éticas
graves e após julgamento pelo Coren, passa a ser de no máxi-
mo 90 dias. No Código de Ética anterior era de no máximo
29 dias.
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ARTIGO 35: O uso do carimbo em documentos
profissionais se tornou facultativo, o que acabou revogando
tacitamente o artigo 5º da Resolução Cofen 545/2017. Já a
aposição do nome completo, número e categoria de
inscrição no Conselho, e assinatura ou rubrica ainda é
obrigatória.  A assinatura eletrônica em prontuários e
outros documentos eletrônicos também é obrigatória e
deve ser certificada.



Essas atividades
buscam levar
conhecimento
técnico
de uma forma
estruturada aos
profissionais de
enfermagem do
estado,
minimizando,
assim, os riscos
que possam
ser causados
por uma
assistência
prestada de
maneira
inadequada

Programa de Educação Permanente promove
atividades em várias regiões do Estado

Coren-SP Educação leva oportunidades de aprimoramento aos profissionais do interior e litoral

Oconstante aprimoramento dos

profissionais é uma das princi-

pais bandeiras do Coren-SP,

visando a promoção e melhoria da quali-

dade da assistência de enfermagem. Para

isso, promove atividades no Coren-SP

Educação, na capital, e, também, em

outras regiões do Estado, ampliando a

oportunidade de capacitação para aqueles

que atuam em cidades distantes de São

Paulo.

O Programa de Educação Permanente

(PEP) oferece atividades de aprimora-

mento gratuitas para enfermeiros, técni-

cos, auxiliares de enfermagem, obstetri-

zes e estudantes nos 13 municípios onde o

Coren-SP mantém subseções.

Com uma programação ampla e varia-

da, a iniciativa promove ações educativas

que abrangem todo o espectro de atuação

da enfermagem. Em 2017, foram ofereci-

das 17.067 vagas, distribuídas por todas as

subseções, do litoral ao interior. “Essas

atividades buscam levar conhecimento

técnico de uma forma estruturada aos

profissionais de enfermagem do Estado

de São Paulo, minimizando, assim, os

riscos que possam ser causados por uma

assistência prestada de maneira inade-

quada, qualificando o profissional e

oferecendo uma assistência mais segura”,

diz Luciana Della Barba, Gerente do

Coren-SP Educação.

O programa atende uma demanda por

ações de atualização profissional no

interior e no litoral, facilitando o acesso

daqueles que não conseguem se deslocar

até a capital. “Muitos profissionais no

interior não tem acesso a programas de Luciana Della Barba

EnfermagemRevista  |15
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educação permanente e cursos de atuali-

zação profissional nas unidades nas quais

trabalham. Além disso, é importante a

chancela do Coren-SP nas atividades

ministradas dentro do PEP, pois há a

garantia de serem cursos com conteúdo

atualizado e dentro dos melhores padrões

técnicos e éticos”, afirma Mirela Passador,

chefe-técnica da subseção de Marília.

A enfermeira Fabiana Bueno, que já

atuou como instrutora da atividade

“Emergências Pediátricas” pelo PEP,

concorda que um dos diferenciais do pro-

grama é a alta qualificação das informa-

ções repassadas ao público. “A ideia não é

só repassar a informação, mas que ela

tenha qualidade. As ações são ministradas

em locais que nem sempre possuem cen-

tros de formação em assuntos tão especí-

ficos”, conta ela.

Fabiana ainda destaca que o Coren-SP

é o único conselho que oferece esse tipo de

educação e de forma gratuita.

Para Luciana Della Barba, a educação continuada oferecida pelo Coren-SP ajuda a tornar assistência de enfermagem mais
segura

É importante a chancela do
Coren-SP nas atividades do
PEP, pois há a garantia de
serem cursos com conteúdo
atualizado e dentro dos
melhores padrões técnicos e
éticos

Mirela Passador, chefe técnica da

subseção Marília

A enfermeira Maria

Aparecida Passaroni,

coordenadora do curso

técnico de enfermagem

da Escola Técnica Esta-

dual Antônio Devisate,

de Marília, é um exem-

plo de profissional que

aproveita as atividades

do PEP, multiplica o

conhecimento e divulga

as ações entre os cole-

gas. Ela é frequentadora

assídua dos cursos. “As

atividades de que partici-

po na subseção de Marí-

lia são de grande provei-

to. Multiplico as informa-

ções que recebo com os

outros enfermeiros da

minha equipe durante as

reuniões de professores

e de coordenação e,

sempre que possível,

trago minha equipe

comigo. Vejo que meus

colegas que trabalham

nos hospitais da região

também aproveitam as

atividades”, conta.

PROFISSIONAIS
APROVAM



Programe-se: palestras
e atividades gratuitas

Síndrome do Coração

Partido (Síndrome de

Takotsubo)

4/6 – Araçatuba; 11/6DATAS E LOCAIS:

– Botucatu; 29/6 – São José do Rio

Preto.

Manhã – das 9h às 12h /HORÁRIOS:

Tarde - das 14h às 17h

Vítima de Trauma

Raquimedular (TCM) e Trauma

Cranioencefálico (TCE):

Atuação da Enfermagem

18/5 – Guarulhos;DATAS E LOCAIS:

25/5 – Santos; 5/6 – São José dos

Campos; 5/6 – Itapetininga; 5/6 –

Presidente Prudente; 4/6 – Botucatu;

8/6 – Santo André; 12/6 – Ribeirão

Preto; 15/6 – Osasco; 19/6 – São José

do Rio Preto; 29/6 – Marília; 25/6 –

Araçatuba; 29/6 – Campinas.

Manhã – das 9h às 12h /HORÁRIOS:

Tarde – das 14h às 17h (em Guarulhos

das 8h30 às 11h30 / 13h30 às 16h30).

Enfermagem em

Neurorreabilitação -

Distúrbios do Movimento
DATAS E LOCAIS: 11/6 – Santos; 15/6 –

Santo André; 18/6 – Campinas; 21/6 –

Guarulhos.

Manhã – das 9h às 12h /HORÁRIOS:

Tarde – das 14h às 17h (em Guarulhos

das 8h30 às 11h30 / 13h30 às 16h30).

Morte Encefálica e Cuidados
com o Potencial Doador

25/6 – Itapetininga;DATA E LOCAL:

Manhã – das 9h às 12h /HORÁRIOS:

Tarde – das 14h às 17h

Noções Básicas de
Eletrocardiograma (ECG) para
a Enfermagem

7/6 – PresidenteDATAS E LOCAIS:

Prudente

Manhã – das 9h às 12h /HORÁRIOS:

Tarde – das 14h às 17h

PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÕES:
www.coren-sp.gov.br/educacao

*Datas e horários
sujeitos a alteração
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Semana da Enfermagem 2018
abordará a liderança da categoria
Tema deste ano segue proposta do Conselho Internacional de Enfermeiros

18

Otema da Semana da Enferma-

gem, celebrada anualmente

entre os dias 12 e 20 de maio,

será “Enfermagem – Uma voz para liderar

– A saúde é um direito humano”. Ele segui-

rá a proposta definida pelo Conselho

Federal de Enfermagem (Cofen), que

neste ano terá como base a campanha do

Conselho Internacional de Enfermeiros

(International Council of Nurses – ICN),

entidade sediada em Genebra (Suíça), que

congrega Conselhos de Enfermagem de

todo o mundo.

A campanha do ICN foca no papel da

enfermagem em relação ao cumprimento

dos 17 Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável preconizados pela Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU).

A ideia fundamental do tema “Enfer-

magem – Uma voz para liderar – A saúde é

um direito humano” é mostrar a impor-

tância do profissional de enfermagem

para além da prestação de cuidados de

saúde, como em questões sociais, econô-

micas e políticas, contribuindo com seus

talentos e com sua visão da saúde na cons-

trução de uma sociedade mais justa, sus-

tentável e igualitária.

Maio 2018                                                 Inscrições em www.coren-sp.gov.br/se2018

BARUERI
das 8h Às 17h30
Centro de Eventos de
Barueri

SANTO ANDRÉ
das 19h às 22h
Hospital Mário Covas

GUARULHOS
das 8h às 12h UnG

OSASCO
das 8h às 17h Centro
Municipal de Formação
Continuada

CAMPINAS
III Caminhada da
Enfermagem
UNICAMP
das 8h30 Às 12h
Taquaral

CAMPINAS
das 9h às 13h
Auditório da Subseção

ARAÇATUBA
18h30 às 21h40
Teatro UNIP

SANTOS
das 19h Às 22h
Teatro Coliseu

PRESIDENTE
PRUDENTE
das 13h às 17h30
Anfiteatro da
UNOESTE

BOTUCATU
das 13h às 17h
Unesp Botucatu

SOROCABA
das 8h às 12h
PUC - Sorocaba

SÃO PAULO
das 9h às 18h
Auditório do
IAMSPE - HSE

CAMPINAS
das 9h às 13h
Auditório da
Subseção

ARAÇATUBA Oficinas das 8h às 12h e das
18h30 às 21h40 Teatro UNIP

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO das 7h30 às 13h30
Centro de Convenções FAMERP

SANTOS das 8h30 às 17h Teatro Coliseu

RIBEIRÃO PRETO
das 8h30 ás 17h
Auditório da Subseção

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
das 18 às 21h
UNIVAP

SANTO ANDRÉ
das 8h às 17h
Hospital Mário Covas

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
das 8h às 17h
UNIVAP

MARÍLIA
das 14h às 17h
Auditório da
Subseção

SANTO ANDRÉ
das 19h às 22h
Hospital Mário Covas
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Participação do Padre Marcelo Rossi na programação

Vocês se preocupam conos-
co desde os nossos primei-
ros anos, cuidam de nós nos
nossos momentos mais
tristes e mais felizes

Kate Middleton

NURSING NOW

A Organização Mundial

da Saúde (OMS) e Kate

Middleton lançaram a

campanha Enfermagem

Agora (Nursing Now), em

prol da valorização da

enfermagem pelo mun-

do. A iniciativa reconhe-

ce que, embora essenci-

ais no atendimento à

população, esses profis-

sionais nem sempre têm

suas contribuições reco-

nhecidas em políticas

nacionais de saúde. A

duquesa de Cambridge

foi nomeada patrona do

programa, que será

implementado pelo

Conselho Internacional

de Enfermeiros (ICN).

A ONU estima que falta-

rão 9 milhões de profis-

sionais de enfermagem

para prover as necessi-

dades de atendimento

do planeta até 2030.

Com a Enfermagem

Agora, um dos objetivos

é suprir essa carência,

estimulando  programas

de treinamento e empre-

gabilidade.

A iniciativa da agência da

ONU mobilizará gover-

nos para a adoção de

planos de desenvolvi-

mento voltados para

essa categoria profissio-

nal. (Fonte: ONU Brasil)

Membros da diretoria do Coren-SP recepcionaram o Padre Marcelo Rossi na sede do conselho

Como forma de propagar a valorização

e o reconhecimento ao trabalho da enfer-

magem, o Padre Marcelo Rossi realiza no

dia 12 de maio (Dia Internacional da

Enfermagem) uma missa em homenagem

à categoria.

O ato acontece no Santuário Mãe de

Deus (Avenida Interlagos, 3823 – Interla-

gos – São Paulo), a partir das 15h. O

encontro é aberto a todos profissionais e

familiares e também a todas as crenças e

religiões.

Abertura oficial no IAMSPE

O auditório do Centro de

Integralidade do Instituto de

Assistência Médica ao Servidor

Público Estadual (IAMSPE), em

São Paulo, será palco do evento

oficial de abertura da Semana de

Enfermagem de 2018 do Coren-

SP, que acontece às 9 horas no dia

11 de maio.

O evento contará com a pre-

sença de representantes do con-

selho e de entidades da saúde do

estado. A participação é gratuita

e aberta a todos os profissionais

de enfermagem com inscrição

ativa no conselho.
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Busca
constante por
aperfeiçoamento
e segurança
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ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR



Oano de 2018 começou com uma

triste sequência de acidentes

fatais envolvendo profissionais

de enfermagem que realizavam atendi-

mentos de urgência e emergência em

estradas brasileiras. Com um intervalo de

apenas seis dias, as técnicas de enferma-

gem Evanielle Lima, 31, e Liliane Fátima

de Brito, 36, faleceram em Natal (RN) e

Indaiatuba (SP), respectivamente nos

dias 14/1 e 20/1.

Essas fatalidades chamaram a atenção

para as condições de trabalho nas quais os

profissionais do Atendimento Pré-

hospitalar (APH) estão inseridos. As

características inerentes ao trabalho em

serviços de urgência e emergência, que

incluem uma rotina extremamente des-

gastante e corrida, além do trabalho

desenvolvido em ambientes como acosta-

mento de estradas, fazem com que os

profissionais de saúde que atuam nessa

área tenham uma exposição maior a situa-

ções de risco. “Um cenário como esse, em

que a fatalidade certamente está atrelada

à ausência de treinamentos adequados e a

medidas de segurança precárias, torna-se

ainda mais alarmante para a enfermagem

do atendimento pré-hospitalar, que expõe

sua vida na tentativa de salvar uma outra”,

avalia a presidente do Coren-SP, Renata

Pietro.

Ela lembra que, desde 2015, o Conse-

lho conta com um Grupo de Trabalho

(GT) de Enfermagem em Urgência, Emer-

gência e Atendimento Pré-Hospitalar, que

busca avaliar a situação atual dessa área

para então sugerir ações que resultem em

melhorias efetivas das condições de traba-

lho e qualidade do atendimento prestado.

Para destrinchar e entender o panora-

ma atual do trabalho de enfermeiros, téc-

nicos e auxiliares de enfermagem nos

serviços de Urgência e Emergência e Aten-
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dimento Pré-hospitalar, a Enfermagem-

Revista conversou com especialistas no

assunto. Um fator apontado prontamente

por todos eles como algo que poderia ser

melhorado nessa área é justamente a

questão dos treinamentos e da educação

permanente. “De uma forma geral temos

observado que a capacitação dos profissi-

onais atuantes em algumas instituições de

APH está muito aquém do que preconiza a

portaria 2048/2002 do Ministério da

Saúde. A educação permanente desses

profissionais, apoiada por atividades com

simulação realística voltada à prática

assistencial, já seria uma forma de pre-

venção de acidentes”, afirma Eduardo

Fernando de Souza, conselheiro do Coren-

SP, especialista em APH, membro do GT

de Urgência e Emergência da autarquia e

da Comissão Nacional de Urgência e Emer-

gência do Cofen.

O enfermeiro Sergio Dias Martuchi,

presidente do Colégio Brasileiro de Enfer-

magem em Emergência (COBEEM) e

membro da Comissão Nacional de Urgên-

cia e Emergência do Cofen, concorda com

a necessidade de treinamento para os

profissionais que atuam na área. “Existe

uma renovação constante de recursos

humanos e estamos sujeitos a ter profissi-

onais recém-formados nos serviços de

APH, pois o concurso público não conse-

gue selecionar nesse sentido. Por isso, é

imprescindível ter o núcleo de treinamen-

to nos serviços”, pontua Martuchi, que

acrescenta que em tempos de crise econô-

mica como a que vivemos atualmente, as

primeiras verbas a serem cortadas são as

destinadas a treinamentos e materiais de

segurança para a equipe. “Hoje, em nome

da crise, nós vemos uma desmaterializa-

ção dos serviços”, adverte.

O conselheiro Eduardo Fernando de Souza acredita no
potencial da educação permanente apoiada por
atividades de simulação realística para as equipes de
urgência e emergência

É imprescindível
ter o núcleo de
treinamento
nos serviços

Sergio Dias Martuchi
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SUPORTE
INTERMEDIÁRIO

DE VIDA (SIV)

Atualmente existe uma

discussão sobre a adoção

de uma nova modalidade

de Atendimento Pré-

hospitalar no Brasil: o

Suporte Intermediário de

Vida (SIV), cujo objetivo é

suprir a carência de

unidades de Suporte

Avançado de Vida (SAV).

A Comissão de Urgência

e Emergência do Cofen

enviou proposta ao

Ministério da Saúde no

ano passado que con-

templa essa nova modali-

dade e espera um retor-

no do órgão. Com equipe

formada por um enfer-

meiro, um técnico de

enfermagem e um con-

dutor, a proposta de SIV

engloba as práticas e

protocolos já realizados

pelas equipes de Suporte

Básico de Vida (SBV),

incorporando as práticas

avançadas de abordagem

ventilatória e circulatória,

bem como a administra-

ção de medicamentos e a

realização de procedi-

mentos previstos em

protocolos assistenciais

nos serviços para agra-

vos clínicos e traumáti-

cos. As equipes de SIV

poderão tripular Veículos

de Intervenção Rápida

(VIR) ou Motolâncias,

sendo essas formadas

por um enfermeiro e um

técnico em enfermagem.

Houve um crescimento muito gran-

de da área de Atendimento Pré-

hospitalar no Brasil nos últimos anos,

sobretudo a partir da instauração, pelo

Ministério da Saúde, da Política Nacio-

nal de Atenção às Urgências em 2003.

“Antigamente a modalidade, muitas

vezes, era vista como mero transporte

de pacientes. Nos últimos anos, servi-

ços como o SAMU e similares cresce-

ram muito e o APH virou realmente

uma ferramenta importantíssima no

acesso da população à saúde”, explica

Luciano Silva, Conselheiro do Cofen e

coordenador da Comissão Nacional de

Urgência e Emergência.

Atualmente, a Comissão do Cofen

tem trabalhado em duas linhas: no

Suporte Intermediário de Vida (SIV) e

nas práticas avançadas da enfermagem

em urgência e emergência. “O Suporte

Intermediário de Vida, que é o atendi-

mento formado por equipe composta

por enfermeiro, técnico de enferma-

gem e condutor, já acontece na prática.

Trabalhamos agora para que ele seja

regulamentado”, conta Luciano.

O principal objetivo do SIV é dar

conta de alguns atendimentos de alta

complexidade, desafogando as equipes

de Suporte Avançado de Vida (SAV),

que contam com médico, enfermeiro e

condutor, para que elas fiquem livres

para atender os casos de gravidade

extrema.

Como todas as outras áreas da

enfermagem e da saúde, o APH está em

constante busca de melhorias, regula-

mentações e avanços, principalmente

por se tratar de uma área que nos últi-

mos anos cresceu muito, tanto na quan-

tidade, quanto na qualidade dos servi-

ços.

Desafios atuais

Luciano Silva explica que a regulamentação do Suporte Intermediário

de Vida (SIV) é necessária para melhorar fluxos de atendimento dos

serviços
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Em 100 dias de intenso
trabalho, gestão 2018-2020
promove aproximação com
os inscritos em todo o Estado

CAPA



Empossada em janeiro de 2018, a

nova gestão do Coren-SP está

empenhada em aproximar o

conselho da Enfermagem paulista. Para

isso, os conselheiros têm percorrido todo o

Estado, realizando reuniões nas subseções

e visitando instituições de saúde e de ensi-

no para ouvir as demandas da categoria.

A Gerência de Fiscalização iniciou um

processo de reorganização interna, para

redefinir os fluxos e as estratégias de

atuação. O pontapé inicial foi a realização

de um Seminário para capacitação dos

fiscais sobre o novo Código de Ética dos

Profissionais de Enfermagem (Resolução

Cofen nº 564/2017), com o objetivo de

disseminar as novas normas junto aos

profissionais que atuam nas instituições e

oferecer suporte e proteção para o exercí-

cio profissional. As atividades foram

ministradas por conselheiros federais e

também do próprio Coren-SP.

Mais uma conquista do período que

merece destaque, no sentido de garantir

mais segurança à prática profissional,

foram duas vitórias judiciais do conselho:

para que o município de Paulistânia

garanta a presença de profissionais

enfermeiros durante todo o período de

funcionamento da UBS Maria de Nazaré;

e, também, a empresa Medical Line Aten-

dimento Médico Pré Hospitalar Ltda, para

que assegure a presença desses profissio-

nais em unidades de atendimento móvel

(ambulâncias), conforme regulamentado

pela Resolução Cofen nº 375/2011.

A nova gestão também tem manifesta-

do posicionamentos firmes na defesa da

categoria, por melhores condições para o

exercício profissional e contra as tentati-

vas de limitação da prática da enferma-

gem. Em fevereiro, o Conselho Federal de

Medicina (CFM) e o Conselho Regional de

Medicina do Estado de São Paulo (Cre-

mesp) moveram Ação Civil Pública para

anular os efeitos da recém-publicada

Resolução Cofen nº 568/2018, que regula-

menta a atuação dos consultórios e clíni-

cas de enfermagem.

O Coren-SP se manifestou publica-

mente contra a iniciativa. Outra ocasião

em que a nova direção do conselho

demonstrou seu posicionamento foi na

publicação da resolução da Agência Nacio-

nal de Vigilância Sanitária (ANVISA), que

regulamenta a aplicação de vacinas em

Fiscais participaram de Seminário e tiraram dúvidas sobre o novo
Código de Ética, para orientar os profissionais nas instituições

O Coren-SP
conquistou
vitórias judiciais
que determinaram
a presença de
enfermeiros em
instituições de
saúde

EnfermagemRevista  |25

Integrantes da Gestão 2018-2020 estão realizando atividades em todo
o Estado buscando a aproximação do Coren-SP com a categoria



estabelecimentos de saúde, incluindo

farmácias e drogarias. A direção do

Coren-SP alertou a sociedade sobre os

riscos que essa medida pode trazer à segu-

rança dos usuários e o papel histórico da

enfermagem neste campo de atuação.

As demandas das diferentes áreas de

atuação estão sendo acolhidas. Enfermei-

ras estetas foram recebidas pela presiden-

te Renata Pietro, pelo vice Cláudio Silvei-

ra e pela conselheira Ivany Baptista (espe-

cialista em enfermagem em dermatolo-

gia) para falar sobre a suspensão da Reso-

lução Cofen 529/2016, que regulamenta a

atuação da enfermagem na área estética e

como isso está prejudicando a atuação de

profissionais especialistas nesta área,

temporariamente impedidos de atuar

legalmente.

Os profissionais da atenção domiciliar

também foram recebidos pela diretoria,

para tratar das dificuldades que enfermei-

ros técnicos e auxiliares dessa área

enfrentam, como as longas jornadas de

trabalho, a realização de serviços domés-

ticos e outros desvios de função e a ausên-

cia de respeito às leis trabalhistas que

ocorrem neste campo de atuação.

O conselho também está mantendo

diálogo com a Associação Brasileira de

Enfermagem (ABEn) para realização de

parcerias em prol da categoria.

Os profissionais de enfermagem do

Estado de São Paulo já estão sentindo essa

proximidade do Conselho. O auxiliar de

enfermagem Marcos Roberto Motta, do

Complexo Hospitalar de Sorocaba, ficou

satisfeito com a visita do programa Conse-

lheiro Ouvidor em sua instituição. “Estou

em plantão aqui no hospital e pude passar

rapidamente aqui para receber minha

nova Carteira de Identidade Profissional”,

disse, referindo-se aos programas de

integração do Conselho com a categoria.

POSICIONAMENTO EM DEFESA DA ENFERMAGEM
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Conselheiros participam de
manifestação contra o desmonte do
SUS e em defesa da enfermagem

Reunião com enfermeiras estetas

Profissionais da área de atenção domiciliar apresentaram
suas demandas em reunião no Coren-SP

Diálogo com entidades como a ABEn possibilitam
benefícios para toda a categoria



O lema é aproximação
Conheça os programas do Coren-SP que oferecem apoio aos profissio-

nais de enfermagem e saiba como participar!

DIRETORIA ITINERANTE

Os integrantes da diretoria do Coren-SP

estão realizando atividades nas subseções

e instituições de saúde de todas as regiões

do Estado para dialogar com os profissio-

nais de enfermagem e estabelecer as dire-

trizes de atuação desta nova gestão com

base nas demandas da categoria. Eles

estiveram em Marília, São José do Rio

Preto, Osasco, Guarulhos, Santo André,

Campinas, São Carlos e São José dos Cam-

pos. A meta é percorrer todas as unidades

do Coren-SP.

CAMPINAS
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GUARULHOS SÃO CARLOS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO OSASCO

MARÍLIA



CONSELHEIRO OUVIDOR

A iniciativa tem como objetivo aproximar

o Coren-SP dos profissionais de enferma-

gem por meio de visitas dos conselheiros a

instituições de saúde. Dessa forma, os

profissionais podem levar demandas

diretamente aos representantes do conse-

lho dentro do seu próprio ambiente de

trabalho. Além disso, o Conselheiro Ouvi-

dor realiza os seguintes serviços: emissão

de certidões, atualização da Carteira de

Identidade Profissional, atualização de

dados cadastrais, cancelamento de inscri-

ção, esclarecimento de dúvidas sobre ética

e a atuação do Coren-SP.

Conselheiros entregam carteiras de identidade
profissional em Sorocaba

Agende uma visita à sua instituição:
conselheiro.ouvidor@coren-sp.gov.br

O programa aproxima o futuro profissio-

nal dos assuntos relacionados à ética e à

legislação, realizando palestras para

estudantes do último ano da graduação e

dos cursos técnico e de auxiliar de enfer-

magem. No programa, são divulgadas a

história do Sistema Cofen/Corens, sua

finalidade, as atividades desenvolvidas

pela autarquia e pelos conselheiros, a

estrutura física e de recursos humanos,

entre outros temas. Para agendar uma

palestra, o coordenador do curso deverá

entrar em contato.

INGRESSA COREN-SP

Ingressa Coren-SP aproxima a categoria do
conselho desde os estudos

Agende uma visita
ingressa@coren-sp.gov.br
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SERVIÇOS ONLINE

Tenha acesso aos serviços do Coren-SP,

como emissão de boletos e certidões, acor-

dos, atualização de dados cadastrais e

muitos outros sem sair de casa.

Acesse
www.coren-sp.gov.br/servicos-online
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Descontos em universidades, livrarias,

farmácias, viagens, entre outros serviços:

são inúmeras as vantagens que o Coren-

SP oferece aos inscritos por meio do Clube

de Benefícios.

Os Responsáveis Técnicos e enfermeiros

da área de educação continuada podem

solicitar a realização de palestras do

Coren-SP em suas instituições. Os conse-

lheiros abordam temas como Comissões

de Ética, comportamento nas mídias soci-

ais, anotação de enfermagem, autoconhe-

cimento, entre outros.

Agende uma palestra
www.coren-sp.gov.br/fale-conosco

SOLICITAÇÃO DE PALESTRAS

Conselheiros realizam
palestras nas instituições

CLUBE DE BENEFÍCIOS

Aproveite as vantagens
www.coren-sp.gov.br/beneficios

CONCILIAÇÃO

O Coren-SP está inaugurando um novo

serviço para auxiliar as unidades de saúde

que apresentam inadequações detectadas

nas visitas de fiscalização do Conselho e,

também, os profissionais com pendências

financeiras junto à autarquia: a Central de

Conciliação. O atendimento será realizado

na sede do Conselho, na capital, em um

espaço acolhedor e com profissionais

capacitados para esta ação. O objetivo é

que as instituições se regularizem antes

de o processo atingir a etapa judicial e,

também, os profissionais de enfermagem,

auxiliando-os a resolver pendências

financeiras com o Conselho, de forma

humanizada e acolhedora.

Você possui algum débito com
o Coren-SP? Solicite uma Audiência

de Conciliação e resolva suas
pendências. Acesse nosso canal:

www.coren-sp.gov.br/fale-conosco



O conhecimento
que vence tabus
e salva vidas

Transplant�
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DOAÇÃO DE ÓRGÃOS



Esse treinamento específico dos

profissionais que entrevistarão os famili-

ares de um doador em potencial é extre-

mamente importante. “É um tipo de capa-

citação que se originou na Espanha, país

que lidera o ranking de doadores de

órgãos por milhão de população”, explica

o enfermeiro Cesar Augusto Guimarães

Marcelino, conselheiro do Coren-SP e

coordenador da OPO do Instituto Dante

Pazzanese. “Muitas vezes uma família

recusa a doação e explica durante a entre-

vista que um dos motivos foi o fato de ter

sido maltratada ou mal recebida pela

equipe de saúde”, comenta ele.

“O indivíduo deve ser ético, para não

influenciar a família e para possibilitar a

doação respeitando a autonomia. Tam-

bém tem a questão da humanidade, de

querer ajudar e de estar preparado para

trabalhar no contexto da morte, pois

nosso trabalho começa quando o paciente

morre”, complementa Edvaldo.

O enfermeiro Edvaldo Leal de Moraes coordena o serviço de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas.

A captação é uma das principais atribuições da enfermagem

O indivíduo
deve ser
ético para não
influenciar a
família e
para possibilitar
a doação
respeitando
a autonomia

Edvaldo Leal de Moraes

Obrasil ocupa atualmente a

segunda posição no ranking

mundial em números absolutos

de transplantes de órgãos (estando atrás

apenas dos Estados Unidos), consideran-

do a divisão entre o número de transplan-

tes e a quantidade de habitantes. Em 2017,

houve 16,6 doadores por milhão de popu-

lação (pmp) no país, de acordo com relató-

rio da Associação Brasileira de Transplan-

tes de Órgãos (ABTO).

Uma grande vantagem do programa de

transplantes brasileiro em relação aos de

outros países é o fato de ele ser totalmente

gratuito: 95% são feitos pelo Sistema

Único de Saúde. Além disso, o SUS arca

com os tratamentos e acompanhamentos

pré e pós-transplantes da maioria dos

pacientes. Esses acompanhamentos são

bastante detalhados e envolvem uma série

de fatores e de profissionais de saúde.

“Não adianta só fazer o transplante. É

preciso dar medicamentos caríssimos aos

pacientes, como os imunossupressores. E

a enfermagem entra nesse contexto todo,

pois ela está o tempo todo cuidando desse

indivíduo”, explica o enfermeiro Edvaldo

Leal de Moraes, coordenador da Organiza-

ção de Procura de Órgãos (OPO) do Hospi-

tal das Clínicas da USP.

Dentre as atribuições dos profissionais

de enfermagem nessa área, uma das mais

cruciais é a captação. O enfermeiro é

quem geralmente tem a função de conver-

sar com os familiares do paciente para

comunicar o óbito e pedir a liberação dos

órgãos para doação, o que por lei só pode

ser feito por parentes. “Hoje estamos

especializando os enfermeiros que traba-

lham com isso. É preciso passar por um

programa de treinamento para entender

como as famílias se comportam nesse

cenário [de morte de um parente]”, escla-

rece Edvaldo.

Brasil
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Apesar de o Brasil estar preparado

para realizar os mais variados tipos de

transplantes, ainda há aspectos culturais

que podem ser objeção à doação de

órgãos.

Algumas das principais barreiras que

dificultam o aumento do número de

doadores dizem respeito às crenças nega-

tivas existentes sobre doação e transplan-

tes. Elas não afetam apenas a população

em geral, mas também os profissionais de

saúde.

A existência de supostas máfias de

compra e venda de órgãos e de que a

morte encefálica possa ser revertida são

exemplos de crenças que impedem a doa-

ção de uma maior quantidade de órgãos.

O fato de essas concepções equivoca-

das sobre transplantes e doações afetarem

também profissionais de saúde foi confir-

mado por uma pesquisa realizada em

2015 pelo grupo “Bioética e Administra-

Crenças negativas e aspectos culturais

ção: Ensino e Assistência”, ligado à Escola

de Enfermagem da Universidade de São

Paulo (EEUSP).

O estudo contou com a participação de

611 profissionais de enfermagem que

foram entrevistados dentro das depen-

dências do Coren-SP por membros do

grupo. As conclusões a que se chegou

foram alarmantes.

Dentre as concepções de profissionais

de enfermagem sobre doação de órgãos,

apontadas pela pesquisa destacam-se:

cerca de 17% dos enfermeiros, 24% dos

técnicos e 26% dos auxiliares de enferma-

gem entrevistados creem que “existem

profissionais que matam pessoas para

remover órgãos”.

Aproximadamente 17% dos enfermei-

ros e 30% dos técnicos de enfermagem

que participaram do estudo acreditam

que “não há morte se há batimentos car-

díacos”, contrariando o conceito científico

de morte encefálica, em que o paciente,

muitas vezes, mantém os batimentos

cardíacos apesar de estar clinicamente

morto.

Ainda em relação à morte encefálica,

cerca de 11% dos enfermeiros entrevista-

dos, 11% dos técnicos e 14% dos auxiliares

de enfermagem acreditam que após o

diagnóstico de morte encefálica, é possí-

vel reverter a condição. “A enfermagem

tem um papel importante no processo de

doação de órgãos. Geralmente os entre-

vistadores dos familiares de um doador

potencial são enfermeiros. Se a enferma-

gem estiver bem preparada, pode influen-

ciar positivamente para aumentar a quan-

Se a
enfermagem
estiver bem
preparada,
pode
influenciar
positivamente
para aumentar
a quantidade
de doações

Monique Cavenaghi acredita que a formação dos enfermeiros, técnicos e auxiliares é pouco voltada à

doação e transplantes de órgãos

Monique Cavenaghi
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tidade de doações”, explica a enfermeira

Monique Cavenaghi, chefe-técnica da

subseção de Osasco do Coren-SP e uma

das autoras do estudo. Monique explica

que os cursos de graduação e nível médio

em enfermagem falam muito pouco sobre

transplantes e que, por isso, seria impor-

tante que as instituições de saúde forne-

cessem educação continuada a seus pro-

fissionais sobre o tema. “As instituições

devem investir nessa capacitação para

que o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de

enfermagem entendam o processo de

doação e transplante de órgãos”. O próprio

relatório da pesquisa aponta a necessida-

de de programas educacionais em seu

parágrafo de conclusão, para que se possa

“desconstruir crenças negativas e promo-

ver mudanças nas posturas dos profissio-

nais”.

Perspectivas para o futuro

De acordo com a ABTO, em 2017 a taxa

de doadores efetivos no Brasil cresceu

14% em relação a 2016, atingindo 16,6 por

milhão de população. Nos últimos oito

anos, de 2010 a 2017, a taxa de doadores

efetivos cresceu 69%, tendo passado de

9,9 pmp para 16,6 pmp. “Isso é reflexo de

uma política que vem de muitos anos

atrás, de atribuir uma atenção especial

aos transplantes”, diz o médico e professor

Paulo Pêgo Fernandes, presidente da

ABTO .

Ele explica alguns fatores que poderi-

am aumentar a quantidade de doadores.

Um deles é o aumento do percentual de

famílias que aceitam doar os órgãos de

seus parentes, que hoje é de 50% entre os

casos notificados de morte encefálica.

Outro fator crucial seria acabar com a sub-

notificaçãodamorteencefálica.“Paracada

caso notificado, há três não notificados. Se

Paulo Pêgo Fernandes cita a subnotificação dos casos de morte encefálica

como uma das barreiras ao aumento do número de doadores no Brasil

todososcasospassassemasernotificados,

a quantidade de doadores no Brasil qua-

druplicaria, mesmo mantendo-se a taxa

atual de aceitação dos familiares”, esclare-

cePêgo.

Um ponto comemorado pelo médico

diz respeito à Resolução do Conselho Fede-

ral de Medicina (CFM) nº 2.173/17, com

as diretrizes para o diagnóstico da morte

encefálica. A nova Resolução estabelece

que todos os pacientes que apresentem

coma não perceptivo, ausência de reativi-

dade supraespinhal e apneia persistente

passem obrigatoriamente pelo diagnósti-

co. Assim, a quantidade de notificações

pode aumentar consideravelmente. “Isso

tem uma implicação positiva muito gran-

de do ponto de vista da saúde pública”,

finaliza Pêgo.

RANKING DE
TRANSPLANTES
MUNDIAIS - 2016

EUA

20.130
(62,6 doadores pmp)*

BRASIL

5.426
(14,6 doadores pmp)*

FRANÇA

3.676
(55,9 doadores pmp)*

*pmp: doadores por milhão de
população
Fonte: Associação Brasileira de
Transplantes de Órgãos (ABTO)
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Morte encefálica: educar para entender

Utilizado pela primeira vez em 1968,

por estudiosos da Universidade de Har-

vard, nos Estados Unidos, o conceito de

morte encefálica ainda gera dúvidas na

população e nos profissionais de saúde.

O entendimento equivocado dessa

questão representa um dos grandes empe-

cilhos para que se aumente a quantidade

de doações de órgãos. “É preciso educar e

informar as pessoas que a morte encefáli-

ca é irreversível. Uma vez que a lesão

encefálica está instalada, não há como

revertê-la”, adverte Edvaldo Moraes.

César Marcelino esclarece que nor-

malmente é o enfermeiro que detecta um

doador em potencial e indica o paciente

para passar pelo diagnóstico de morte

encefálica. “O diagnóstico deve ser feito

por três médicos independentes e que não

trabalhem na área de transplantes. Isso é

exigência legal”, diz.

A grande dificuldade em aceitar o

conceito de morte encefálica se dá por

conta do quadro geral do indivíduo nessa

condição. Apesar de todas as suas funções

cerebrais estarem irreversivelmente sus-

pensas, as funções vitais do paciente se

mantém preservadas: ele apresenta bati-

mentos cardíacos, seus órgãos funcio-

nam, ele tem pressão arterial, está quente

e até urina. “É diferente de como conhece-

mos a morte ao longo da história da huma-

nidade, em que os sinais clássicos do fale-

cimento são o indivíduo estar rígido, gela-

do, pálido e com manchas na pele. Há

milhares de anos se conhece a morte por

esses sinais, contra apenas 50 anos do

conceito de morte encefálica”, frisa Edval-

do, destacando o papel fundamental dos

profissionais de saúde na educação da

população sobre o tema. “Tudo o que dize-

mos ao paciente é digno de credibilidade,

pois somos os detentores do conhecimen-

to em saúde”, completa.

Pesquisa mostra impactos das crenças entre profissionais

A pesquisa realizada pelo Grupo “Bioética e Administração: Ensino e Assistência” com 611 profissionais de

enfermagem, em 2015, trouxe alguns dados críticos sobre crenças sustentadas por alguns entrevistados e

relacionadas à doação e transplantes.

37,8% 32,84% 30,94%dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares de enfermagem

entrevistados acreditam que o profissional que entrevista a família de um possível doador está interessado

apenas em coletar órgãos e tecidos.

16,83% 25,62% 26,62%dos enfermeiros entrevistados, dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares de

enfermagem acreditam que existem profissionais que matam pessoas para remover órgãos.

31,98% 30,20%dos enfermeiros participantes do estudo, assim como dos técnicos de enfermagem e

30,71% dos auxiliares de enfermagem creem que seja possível burlar a lista de espera por transplantes.

39,10% 49,40% 59,30%dos profissionais enfermeiros, bem como dos técnicos e dentre os auxiliares de

enfermagem ouvidos creem que existem pessoas que são sequestradas para a remoção de órgãos.

Apenas dos profissionais enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares de enferma-18,78% 32,22% 31,39%

gem creem que não seja possível vender um órgão para transplante.

34

O conselheiro César Marcelino

esclarece que normalmente é o

enfermeiro que detecta um

doador em potencial



Conheça os critérios para diagnóstico de morte encefálica:

PARÂMETROS CLÍNICOS PARA O INÍCIO DO DIAGNÓSTICO:

Coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal, apneia persistente.

Deve apresentar lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar

a morte encefálica, ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnósti-

co de morte encefálica. Temperatura corporal superior a 35º, saturação arterial de

oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 mmHg para

adultos.

TEMPO DE OBSERVAÇÃO PARA QUE SEJA INICIADO O
DIAGNÓSTICO:

Mínimo de 6 horas

Quando a causa for a encefalopatia hipóxico-isquêmica, a observação deve

ser de 24 horas

CONFIRMAÇÃO DA MORTE ENCEFÁLICA:

INTERVALO MÍNIMO ENTRE AS DUAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS EM
RELAÇÃO À IDADE DO PACIENTE:

De 7 dias a 2 meses incompletos: 24 horas
De 2 meses a 24 meses incompletos: 12 horas
Acima de 2 anos: 1 hora

Dois exames clínicos, por médicos diferentes, especificamente capacitados

para confirmar o coma não perceptivo e a ausência de função do tronco

encefálico

Um teste de apneia

Um exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica.

Esse exame deve comprovar: ausência de perfusão sanguínea encefálica ou

de atividade metabólica encefálica ou de atividade elétrica encefálica
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Elias Knobel
Um dos pioneiros na implanta-

ção das Unidades de Terapia

Intensiva no Brasil, o médico

cardiologista Elias Knobel rompe com os

paradigmas e rivalidades que permeiam a

relação entre médicos e a enfermagem ao

demonstrar grande admiração pelos pro-

fissionais da categoria e pela sua atuação

na assistência direta e constante ao paci-

ente.

Formado pela Escola Paulista de Medi-

cina da Universidade Federal de São Paulo

(UNIFESP), fundou a UTI do Hospital

Israelita Albert Einstein, permanecendo

seu diretor até 2004. Foi premiado com o

título de membro honorário da European

Society of Intensive Care Medicine e é um

dos sócios fundadores da Sociedade Pau-

lista de Terapia Intensiva (SOPATI) e da

Associação de Medicina Brasileira. Tem

inúmeros artigos publicados no Brasil e

no exterior, sendo autor de 19 livros, entre

eles “Terapia Intensiva – Enfermagem”.

Em entrevista, ele relata o papel funda-

mental da enfermagem na evolução do

cuidado a pacientes graves e os desafios

apresentados nos serviços de saúde para a

valorização e satisfação dos profissionais.

QUEM É:

Médico formado pela

Escola Paulista de

Medicina, responsá-

vel pela implantação

da UTI do Hospital

Israelita Albert Einste-

in na década de 70.

O QUE FAZ:
Atua como cardiolo-

gista e é autor de 20

livros, entre eles,

Terapia Intensiva –

Enfermagem.

É daFellow American

Heart Association e da

American College of

Critical Care Medicine e

Membro Honorário da

European Society of

Intensive Care Medicine.
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A enfermagem
está no topo
da pirâmide

da saúde
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Enfermagem Revista: O senhor condu-

ziu a implantação de um serviço pio-

neiro na área da saúde: a Unidade de

Terapia Intensiva. Como foi a expe-

riência à frente desse projeto e a par-

ticipação da enfermagem?

Elias Knobel: Eu montei a UTI do Eins-

tein em 18 de maio de 1972 e vivi a história

da criação desse serviço no Brasil. Quando

eu era residente, não existia unidade de

terapia intensiva e uma das primeiras foi

implantada aqui em São Paulo. Naquela

época nós atendíamos os pacientes graves

ou no pronto socorro ou internados nas

áreas do hospital e, quando havia uma

complicação do paciente, tínhamos que

juntar pessoas e montar uma equipe em

algum espaço, seja no mesmo andar, na

recuperação ou em outro andar do prédio.

Percebemos, com o tempo, que seria

melhor unir todos esses pacientes num só

lugar e foi assim que surgiu a UTI. Neste

atendimento específico ao paciente era

obrigatória a presença de um ou mais

profissionais de enfermagem. Não adian-

tava ter só medico e não existia fisiotera-

peuta, nutricionista, psicólogo, como nos

dias de hoje. Existia o auxiliar de enferma-

gem e o técnico enfermeiro, que eram

essenciais no grupo.

ER: Como se consolidou essa percep-

ção sobre a importância da enferma-

gem no atendimento a pacientes gra-

ves?

EK: Essa concepção em relação ao cuida-

do de pacientes graves é histórica, da

guerra da Criméia, quando Florence Nigh-

tingale se destacou. Desde então vem se

caracterizando a formação de uma equi-

pe, um grupo. Eu costumo a dizer o

seguinte: pode haver algum lugar em que

não tem médico. Muitas UTIs nos EUA

não têm médico presente. Esse profissio-

nal está no ambiente hospitalar e vai à

UTI para dar assistência. Ele não fica, por

exemplo, o tempo todo no sétimo andar,

nono andar, décimo andar de qualquer

hospital. Quem está sempre ao lado do

paciente é a enfermagem. Sou eternamen-

te grato a esses profissionais porque eu

não teria conseguido fazer tudo que eu fiz

sem eles. É por isso que a enfermagem

está no topo da pirâmide da saúde.

ER: O senhor aborda a assistência em

saúde do ponto de vista da

humanização. Qual é o papel da

enfermagem nesse contexto?

EK: Existe a instituição de saúde e existe o

paciente. Para que se tenha uma medicina

de alto nível, eficiente e humanizada é

preciso que haja um elo entre os dois e

esse elo é o profissional de enfermagem.

Não adianta ter diplomas afixados nas

paredes! Os diplomas, certificados, Joint

Comission, ONU, etc... são bonitos na

parede, mas são eficientes quando você os

traz na beira do leito. E quem faz isso são

os profissionais de saúde, com destaque

para a enfermagem.

ER: Embora sejam essenciais na

estruturação e manutenção dos servi-

ços de saúde, os profissionais de

enfermagem encontram dificuldades

para a conquista do devido reconheci-

mento. Como o senhor avalia esse

paradoxo?

EK: O profissional de enfermagem é tão

necessário, porém não tem a devida valo-

rização. De uma forma geral, os profissio-

O profissional de
enfermagem vai
valorizar a
instituição não só
pelo salário que
ele ganha, mas
quando se sentir
reconhecido
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nais de saúde estão se tornando objetos

descartáveis, ficando cada vez mais

difícil seu envolvimento com as institui-

ções de saúde, que se tornaram empre-

sas. Eles têm que seguir protocolos,

preencher planilhas. As instituições de

saúde se transformaram em empresas

que reverenciam indicadores e têm uma

adoração pelas planilhas. Elas seguem

apenas indicadores como resultado. Ah,

e se tiver negativo? Negativo não susten-

ta. Então as instituições privadas bus-

cam “produtos que alimentam a plani-

lha”. Já as instituições públicas, nunca

tiveram uma gestão adequada. Sempre

gastaram mais do que recebiam e nunca

receberam o que tinham que receber,

então entraram nessa penúria. Porém,

elas almejam que o profissional se

dedique, vista a camisa, mas a gente

percebe que em muitos lugares você não

tem a reciprocidade. O profissional de

saúde, de enfermagem, vai valorizar a

instituição não só pelo salário, mas quan-

do ele se sentir um profissional que faz

parte do processo e que é reconhecido.

ER: Esse desafio para a conquista do

reconhecimento reflete também na

valorização, condições de trabalho e

de remuneração. Como o senhor ava-

lia esta questão?

EK: Eu nunca me conformei com o

seguinte: como que o profissional de

enfermagem começa a trabalhar 12 por

36 horas, virando fim de semana e traba-

lha um ano, dois anos, cinco anos, dez

anos nesse ritmo? Esse profissional não

tem a vida dele exclusivamente na saúde.

Ele não pode colocar a vida dele na ativi-

dade, ele tem que colocar a atividade na

vida. É uma pessoa! Se tomarmos como

exemplo as mulheres, que são maioria,

temos que considerar que se ela casa, tem

filho e ainda se dedica à assistência aos

sábados, domingos. Até quando? Não se

tem um plano de carreira à medida que

esse profissional vai evoluindo, tendo, por

exemplo, o fim de semana de folga ? Hoje,

a área de Recursos Humanos tem como

base empresas como bancos e supermer-

cados e eles tentam adaptar esse sistema

ao hospital. Eles tentam transformar o

funcionário do hospital como se fosse no

sistema bancário, só que esquece que

quem está no sistema bancário trabalha

com dinheiro e, aqui, trabalha-se com

vidas. Eu acho que cada um deveria ser

reconhecido pela sua capacidade, pelas

suas virtudes.

ER: Como a enfermagem está

ocupando os espaços de liderança?

EK: Conheci enfermeiros sensacionais,

que ocupavam muito bem as posições de

liderança, porém eles não são retidos nas

instituições de saúde, que não estão dis-

postas a pagar um salário compatível.

Esses profissionais acabam indo para a

indústria ou viram gestores, assumindo

trabalhos burocráticos, que são mais valo-

rizados. Outra questão é que vejo que falta

o empoderamento da enfermagem. Ela

acaba aprendendo a obedecer ordens

médicas. Eles são vítimas dessa estrutura

em que se um profissional de enfermagem

não cumpre a ordem e há reclamação na

diretoria, eles vão dar a razão pro médico.

A enfermagem terá autonomia e persona-

lidade profissional quando se apropriar

daquilo que está fazendo.

A enfermagem
terá autonomia e
personalidade
profissional
quando se
apropriar daquilo
que está fazendo
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Sua participação
como enfermeira-
chefe na Guerra da
Crimeia, entre
1854-1856, marca
definitivamente a
mudança do
cuidado à saúde

Florence Nightingale
e o Diagrama da Rosa

Florence Nightingale foi, sem dúvi-

da, uma das personagens mais

importantes da história da saúde

mundial. Nascida na Itália, na cidade de

Florença (daí seu nome, Florence), em 12

de maio de 1820, viveu em Londres até sua

morte, em 13 de agosto de 1910, aos

noventa anos de idade.

Sua participação como enfermeira-

chefe na Guerra da Crimeia, entre 1854-

1856, marca, definitivamente, a mudança

do cuidado à saúde.

Quando os relatos sobre os campos de

batalha chegaram à Grã-Bretanha, Flo-

rence toma conhecimento das horríveis

condições dos feridos e do alarmante

número de mortos, nos hospitais de cam-

panha. Em novembro de 1854, com o

apoio de Sir Sidney Herbert, Secretário da

Guerra, e após treze dias exaustivos de

viagem, chega aos Campos de Scutari

(hoje Turquia), com uma equipe de 38

enfermeiras voluntárias. Meses depois,

contrai febre tifoide e retorna à Inglaterra,

sendo aclamada heroína nacional.

Em 1860, Nightingale lança as bases

da Enfermagem moderna com a criação

do primeiro curso secular (não religioso),

no St. Thomas Hospital, atualmente parte

do King's College de Londres. Em 1883,

recebe da Rainha Vitória a “Cruz Verme-

lha Real”. Em 1907, torna-se a primeira

mulher agraciada com a “Ordem do Méri-

to”, sendo nomeada “Amiga da Cidade de

Londres”, no ano seguinte. Foi homenage-

ada, também, pelo governo alemão com a

“Ordem Germânica da Cruz do Mérito” e

pelo governo francês, com a medalha de

ouro da “Sociedade de Socorro dos Milita-

res Feridos”.

Mesmo com todo o reconhecimento

que recebeu, um de seus mais importan-

tes feitos é, ainda hoje, desconhecido para

a maioria dos profissionais e estudantes

da área da saúde.

Ao chegar na base militar em Scutari,

Florence implementa uma série de

mudanças no cuidado aos feridos e na

higiene do ambiente e organiza, meticulo-

samente, os dados referentes à causa

mortis dos soldados, mês a mês, entre

abril de 1854 e janeiro de 1856. Em outu-

bro desse mesmo ano, já em Londres,

solicita uma audiência com a Rainha Vitó-

ria e seus conselheiros e prepara um docu-

mento, confidencial, sobre a situação dos

hospitais militares.

Após seis meses sem notar nenhuma

mudança concreta, Florence elabora um

anexo àquele relatório e inclui um gráfico

- Diagram of the causes of mortality in the

Army of the East (Diagrama das causas de

mortalidade nas Forças Armadas do Les-

te), em formato de “pétalas de rosa”, para

representar o aumento da mortalidade

entre os meses de abril de 1854 e janeiro

de 1855 e seu drástico decréscimo, nos

meses seguintes, passando de 2.500 óbi-

tos para 42. Nesse gráfico, ela analisa a

progressão das mortes e sua relação com

as medidas sanitárias implementadas no

hospital militar e redondezas.

A “Rosa de Nightingale” foi inspirada

nos gráficos de linhas e barras (figura) e
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Autoria

ASPÁSIA BASILE
GESTEIRA SOUZA

utilizou três cores para representar

a causa dos óbitos: azul (“zymo-

tic": epidemia, endemia, contágio

por ar, água, contato, dieta e para-

sitas), vermelho (ferimentos) e

preto (outras causas). O Diagrama

chamava atenção pela forma sim-

ples e persuasiva de apresentação

que, embora não registrasse o

número de óbitos/mês, causava

um grande impacto visual, ao dei-

xar clara a oscilação da mortalida-

de, ao longo do tempo. Entretanto,

alguns membros do governo insis-

tiam em não reconhecer as evidên-

cias demonstradas. Assim, em

outubro de 1858, Florence divulga

parte do relatório, até então restri-

to às autoridades, para o público e

personalidades influentes, o que

causou grande comoção na popula-

ção ao revelar que a maioria dos

soldados da Guerra da Crimeia

morreram pelas más condições

sanitárias que propagavam o tifo, a

peste, a cólera e outras doenças, e

não pelos ferimentos.

Atualmente, o documento his-

tórico com o “Diagrama da Rosa”

encontra-se no Florence Nightin-

gale Museum, em Londres.

A partir do “Diagrama da Rosa”,

Florence é reconhecida como uma

brilhante epidemiologista, mate-

mática, bioestatística e criadora de

uma classe de gráficos conhecida

como diagrama polar de área, pre-

cursores dos atuais gráficos de

setores (“pizza”).

Em 1858, foi eleita a primeira

mulher membro da Sociedade Real

de Estatística inglesa e, logo depo-

is, membro honorário da Associa-

ção Americana de Estatística. Muse-

us e memoriais foram erguidos

para homenagear e reverenciar sua

memória.

O “Diagrama da Rosa” de Flo-

rence Nightingale: um marco

importante de nossa história!

Enfermeira, mestre em Enfermagem
Pediátrica, especialista em Enferma-
gem em Pediatria e Puericultura,
coordenadora de Cursos de Pós-
graduação em Enfermagem em
Neonatologia e Enfermagem em
Emergências Pediátricas da Faculda-
de Santa Marcelina (FASM).

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Diagrama da Rosa. Original do acervo Florence Nigh�ngale Museum Londres, UK

EnfermagemRevista  |41

BBC London & Term Television Productions
Limited. The beauty of diagrams. 2010. Vídeo.
Apresentação Marcus du Sautoy. [acesso 19 mar
2018]. Disponível em:
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00wgqlq
(duração 3min44);
https://www.youtube.com/watch?v=Sgxg8aPZeO8
(em português, 48min08).
Bloy M. Florence Nightingale (1820-1910). The
Victorian Web. [acesso 17 mar 2018]. Disponível
em:
http://www.victorianweb.org/history/crimea/florrie
.html
Brasseur L. 'Florence Nightingales Visual Rhetoric
in the Rose Diagrams. 2005. Technical
Communication Quarterly, Minessota 2005.
[acesso 17 março 2018];14(2), 161-182. Disponível
em:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s154
27625tcq1402_3#.VdHen_lVikp
Cohen IB Sci Am.. Florence Nightingale. 1984.
[acesso 19 mar 2018];250(3):128-37. Disponível
em:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6367033
Florence Nightingale: Why do we remember her?
The National arquives. [acesso 19 mar 2018].
Disponível em:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/res
ources/florence-nightingale/
Florence Nightingale Museum. The collection.
[acesso 16 mar 2018]. Disponível em:
http://www.florence nightingale.co.uk/the-
collection.html
Hampshire County Council. Biographies. Florence
Nightingale. Diagrama de Área Polar. [acesso 19
mar 2018]. Disponível em:
http://www3.hants.gov.uk/biographies/florence-
nightingale.htm
IMASG. Florence Nightingale - Estadisticas de
Guerra. 2011. [acesso 16 mar 2018]. Disponível
em:
https://imasg.wordpress.com/2011/11/07/1857-
florence-nightingale-estadisticas-de-guerra/
TV Escola. Sala do professor. Newton e
Nightingale. Série: A Beleza dos Diagramas. 2013.
[acesso 19 mar 2018]. Disponível em:
http://cdnbi.tvescola.org.br/resources/VMSResour
ces/contents/document/publications/1409599568
178.pdf
Understanding Uncertainty. Nightingale's Rose.
[acesso 17 mar 2018]. Disponível em:
http://understandinguncertainty.org/nightingale
Worth a thousand words. A good graphic can tell a
story, bring a lump to the throat, and even change
policies. Here are three of history's best. The
economist. 19 dez 2007. [acesso 18 mar 2018].
Disponível em:
http://www.economist.com/node/10278643



Conselheiros Demerson Bussoni e Alessandro Rocha ministraram palestra sobre

Comissão de Ética de Enfermagem para os profissionais do Hospital Municipal

de Mogi das Cruzes “Prefeito Waldemar Costa Filho”

Auxiliares e técnicos de enfermagem do Hospital Geral de Taipas participaram da

palestra sobre segurança do paciente, ministrada pela conselheira Virgínia

Tavares

Hospital Unimed de Araçatuba teve sua Comissão de Ética de Enfermagem

empossada em cerimônia que contou com os conselheiros Márcia Brito e Emer-

son Santos

Hospital Regional Sul, em São Paulo, recepcionou palestra sobre processos de

enfermagem, ministrada pelo conselheiro Cesar Marcelino

Os 40 anos do curso de enfermagem da Unicamp, em Campinas, foram celebra-

dos com cerimônia que contou com membros do corpo docente da universidade

e de conselheiros e ex-conselheiros do Coren-SP, que também fazem parte da

trajetória da graduação

Congresso para o Desenvolvimento Profissional em Enfermagem (Condepe),

realizado em São Paulo, marcou o lançamento da edição impressa do Novo

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
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Conselheira Tânia Barison participa do projeto Ingressa Coren com alunos

da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, ministrando palestra

“Administração de Carreira: Entrevista de Emprego”

Formandas da 31ª turma de enfermagem da Uniararas – Fundação Hermí-

nio Ometto –, em colação de grau que contou com a presença da primeira-

secretária do Coren-SP, Eduarda Ribeiro

Os técnicos e auxiliares de enfermagem da unidade Penha do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, receberam a palestra “Ética na aferição dos

sinais vitais”, ministrada pelo segundo-tesoureiro, Edir Kleber Bôas Gonsaga, e pela conselheira Virgínia Santos

Manifestação no centro de São Paulo em defesa do SUS contou com a participação de conselheiros do Coren-SP e de representantes de mais de 50 institui-

ções de saúde
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Alimentação Saudável x Vida Agitada
A rotina intensa de trabalho dos profissionais de enfermagem e os longos plantões

nas instituições de saúde demandam muita energia do corpo. Com a correria e a

falta de tempo, as pessoas têm dificuldade de manter uma alimentação equilibrada

e garantir hábitos fundamentais para a saúde e o bem-estar. Confira as dicas de

nutrição para uma dieta equilibrada e enfrente com mais disposição os desafios do

dia-a-dia.

FAÇA PAUSAS PARA SE ALIMENTAR

Se alimentar em pé, com pressa ou se movimentando é

prejudicial à saúde. O ideal é fazer uma pausa para

sentar e comer com calma.

NÃO PASSE MUITO TEMPO SEM COMER

Ficar com muita fome antes das grandes refeições (café

da manhã, almoço e jantar) faz as pessoas comerem

além do necessário. Então, faça lanches intermediários.

LEVE ALIMENTOS PARA O TRABALHO

Leve de casa frutas e um mix de castanhas para comer

nos intervalos. São opções práticas, ricas em nutrien-

tes e saciam a fome.

EVITE EXCESSO DE GORDURA

Alimentos calóricos e gordurosos, como frituras,

massas, feijoada e churrasco farão você se sentir

sonolento e pesado. Portanto, reduza alimentos desse

tipo na sua alimentação.

FONTE DE ENERGIA

Está difícil enfrentar o plantão com disposição? O café

pode ser uma boa pedida, porque é estimulante. Três a

quatro xícaras de 50ml por dia é um consumo

considerado adequado. Em casos de gastrite ou

úlceras, é importante consultar um nutricionista.

HIDRATE-SE

Hidrate o corpo exclusivamente com água e não com

outros líquidos. Uma boa sugestão é aromatizar com

hortelã, limão, gengibre ou outro vegetal. Fique atento

aos sinais do corpo, hidratando-se constantemente.

DIETA EQUILIBRADA

Mesmo com uma rotina profissional intensa, é preciso

garantir refeições adequadas, contendo fontes de

energia (arroz e feijão), alimentos proteicos (legumi-

nosas, ovos, leite e carnes em geral), frutas, verduras e

legumes.

COMBATA O INCHAÇO DAS PERNAS

Passar muito tempo em pé para atender os pacientes

pode provocar inchaço nos membros inferiores. Uma

alimentação saudável e a ingestão adequada de

líquidos minimizam esse efeito. Também é importante

evitar ou consumir moderadamente bebidas alcoóli-

cas, que podem potencializar bastante esse efeito

negativo.

Fonte: Diogo Thimoteo da Cunha, nutricionista,
professor e coordenador do curso de nutrição da
UNICAMP e membro do Conselho Regional de Nutrição
do Estado de São Paulo (CRN-3).
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Dicas de leitura

De forma clara e didática, este livro aborda o histórico da educação em saúde e enfer-

magem no Brasil, apresenta ferramentas para promoção da saúde e prevenção de

agravos, reforça a importância da educação descentralizadora e propõe estratégias

para renovar as práticas educativas em saúde, bem como as melhores formas de se

estruturar um grupo educativo.

Educação em Saúde e Enfermagem

Org.: Vânia Del'Arco Paschoal, Álvaro da Silva Santos, Tamara Cianciarullo

Editora Manole – 1ª Edição

Estudo de Casos em Enfermagem - Teoria e Prática

Org.: Juliana Martins Ribeiro Valassi e Rogério Duarte da Silva

Editora Rideel – 1ª Edição

A obra apresenta estudos de enfermeiros professores e especialistas sobre casos

fictícios, com fins pedagógicos e voltados para o aluno de nível técnico, com o

objetivo de auxiliar no desenvolvimento do raciocínio clínico para a compreensão do

tratamento e dos cuidados de enfermagem específicos. Os casos estão divididos

entre as principais especialidades atendidas no ambiente hospitalar: Urgência e

Emergência, UTI Adulto, Saúde do Adulto, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, UTI

Neonatal, Oncologia e Saúde Mental. Os organizadores buscam oferecer uma

ferramenta facilitadora no processo da construção do saber em enfermagem,

essencial para o embasamento da prática cotidiana.
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Didático de Enfermagem - Teoria e prática

Camila Estevão de França, William F. dos Santos, Marcia Zotti Justo Ferreira,

Jefferson Caproni, Ingridy Taiane Gonçalves, Vanda Cristina dos Santos Passos,

Cristinha Maffort Teixeira, Elizia Esther Calixto Paiva

Os três volumes deste curso didático possibilitam ao estudante o acesso a

informações atualizadas e revistas por mestres e doutores da área da saúde no que

diz respeito às melhores práticas de enfermagem. O conteúdo é dividido com

propósito de melhor se adequar à metodologia e planos de aula. Proporcionar uma

prática consciente, segura, atualizada e eficaz é, sem dúvida, a proposta desta

coleção, dedicada ao profissional de enfermagem.
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Portal garante acesso às
informações do Coren-SP

Agestão 2018-2020 do Coren-SP

mantém um compromisso de

transparência em relação ao

montante arrecadado com as anuidades

recolhidas dos profissionais. Cumprindo

determinação da Lei de Acesso à Informa-

ção (Lei 12.527/2011), o conselho disponi-

biliza em seu site todos os demonstrativos

referentes aos gastos da autarquia.

Na página, estão disponíveis dados

sobre a estrutura do conselho, perguntas

frequentes, contatos das unidades, a carta

de serviços da instituição, seu regimento

interno e organograma, bem como

valores de diárias e destinados à

manutenção (como serviços de limpeza e

segurança) e as prestações de contas

anuais do conselho, entre outros.

Para manter a atualização constante

dessas informações, foi criada em

fevereiro de 2018 uma comissão presidida

pela primeira-secretária do Coren-SP,

Eduarda Ribeiro, e composta por

empregados de áreas-chave do conselho.

“Criamos a comissão para organizar e

atualizar as informações publicadas sobre

contas do conselho. O Coren-SP é uma

autarquia federal e tem a obrigação de dar

publicidade sobre esses valores. Os

p r o fi s s i o n a i s d e e n f e r m a g e m ,

principalmente como cidadãos, têm o

direito de ter acesso a esses dados. E caso

não encontrem o que procuram, podem

entrar em contato para solicitar outras

informações”, esclarece Eduarda.

Já para acompanhar e fiscalizar a

execução desse trabalho, foi designada a

coordenadora da Controladoria Geral do

Coren-SP, Camila Souza e Silva. “Além de

atender ao disposto na legislação, a

publicação das informações é um

importante facilitador para o profissional,

a sociedade e os órgãos de controle

externo, como o Tribunal de Contas da

União, fiscalizarem as contas do conselho.

Para a enfermagem, é um compromisso

de transparência com o dinheiro

arrecadado”, comenta ela.

As informações estão publicadas no

endereço www.coren-sp.gov.br/acesso-a-

informacao
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TRANSPARÊNCIA



NÓs estamos com você!

Sede, subseções, NAPEs e Coren-SP Educação.

Confira nossos endereços:

www.coren-sp.gov.br




