
1 
Associação Brasileira de Enfermagem – Seção RS http://aben-rs.org.br/ 

 

Boletim Informativo BimensalBoletim Informativo BimensalBoletim Informativo BimensalBoletim Informativo Bimensal    
Edição Edição Edição Edição número número número número 5555, ano , ano , ano , ano 2222, , , , setembrosetembrosetembrosetembro    2020202011119999    

O objetivo deste Boletim é divulgar informações da Atenção Primária à Saúde para profissionais e 
estudantes de Enfermagem.              Desejamos uma boa leitura!          Envie seu comentário! 

Assinam esta edição: Denise L. C. dos Santos; Heloisa Maria Reckziegel Bello; Laura Ferraz dos Santos; 
Sandra Rejane Soares Ferreira; Scheila Mai, Vânia C. Dezoti Micheletti e Vilma C. Fioravante dos Santos. 

 
 
 

 

 
Nos meses de julho e agosto aconteceram diversos eventos importantes para o sistema de saúde brasileiro, 

destacando-se a 16ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que ocorreu em Brasília de 4 a 7 de agosto, com 

a presença de 5.450 pessoas, as quais participaram das discussões e elaboração de um documento que tem 

por objetivo nortear as ações do Ministério da Saúde para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) nos próximos anos. Um dos temas que a conferência discutiu foi a importância do investimento de 

recursos no sistema visando a capacidade de atender de forma efetiva as necessidades em saúde da 

população, garantindo os direitos constitucionais dos cidadãos. Outro evento significativo para a 

Enfermagem foi o lançamento de duas frentes parlamentares em prol da categoria: a “Frente Parlamentar 

das 30 horas” e a “Frente Parlamentar Mista em Defesa da Enfermagem”. A cerimonia ocorreu no 

Congresso Nacional, no dia 20 de agosto, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasilia, com a 

presença de diversas entidades entre elas a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), a Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE), a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social 

(CNTSS), a Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (ANATEN) e a Executiva Nacional 

dos Estudantes de Enfermagem (ENEENF). Neste boletim vamos relatar informações relacionadas à 

Enfermagem por meio das sessões temáticas: notícias, legislação, publicações recentes da área, relato de 

práticas exitosas em APS e eventos. Dentre as notícias, destacam-se 2º Simpósio Internacional do Processo 

de Enfermagem e o 9o Simpósio do Processo de Enfermagem do Hospital de Clinicas de Porto Alegre: a 

linguagem do cuidado na era digital. Também, a divulgação da reativação da frente parlamentar em defesa 

da gestante e contra a violência obstétrica na Assembleia Legislativa do Estado do Rio grande do Sul (RS). 

Ainda, as narrativas sobre as atividades mensais do Grupo de Estudos do departamento e o relato da 

prática exitosa em APS apresentada pelo município de Rolante. Esperamos que vocês leiam e aproveitem 

as informações desta edição de setembro/2019 (setembro amarelo). 
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A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) participou dia 4 de 

agosto da cerimônia de abertura da 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8), em Brasília (DF), um dos 

momentos mais importantes de participação social do Brasil. O evento foi organizado pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), realizado pelo Ministério da Saúde e contou com 5.450 participantes. No ato de 

abertura, a representante da OPAS/OMS no Brasil, Socorro Gross, destacou que o tema desta edição, 

“Democracia e Saúde”, é simbólico por reverenciar a grande conquista democrática que o SUS representa. 

"Além de ser um dos maiores, mais complexos e mais invejados sistemas públicos de saúde do mundo, o 

SUS tem raízes em valores e princípios intrinsecamente ligados ao que representa a democracia: a proteção 

dos direitos humanos fundamentais". 

O documento que foi sistematizado pela Comissão de Relatoria da 16ª Conferência reuniu 331 propostas e 

31 diretrizes, aprovadas nas conferências estaduais e do Distrito Federal, para discussão e aprovação 

durante a conferência. Destaca-se que houve 48 propostas para o Eixo Transversal (Democracia e Saúde), 

89 propostas para o Eixo 1 (Saúde como Direito), 106 propostas para o Eixo 2 (Consolidação dos Princípios 

do SUS) e 88 propostas para o Eixo 3 (Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS). Conheça o 

Relatório Nacional Consolidado da 16ª Conferência Nacional de Saúde no linK: 

https://drive.google.com/file/d/1UgPXWxBAV881YOWMo4GI5etcklVBFUAS/view 

Entre as propostas sistematizadas estão: a revogação da Emenda Constitucional (EC) 95, que congela 

investimentos em saúde até o ano 2036, e a garantia de financiamento público e sustentável ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). As diretrizes, propostas e moções aprovadas pelos delegados e delegadas da 16ª 

Conferência Nacional de Saúde foram publicadas na Resolução nº 617, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), aprovada pelo colegiado em 23 de agosto com o objetivo de subsidiar o Ministério da Saúde a 

realizar a elaboração do Plano Plurianual 2020- 2023 e do Plano Nacional de Saúde. A resolução ainda inclui 

documento da Comissão Organizadora da 16ª Conferência intitulado Saúde é Democracia, que reforça a 

ampla mobilização e participação do Controle Social da saúde na jornada de lutas “em defesa das 

liberdades democráticas, dos direitos sociais e do SUS, contra todas as formas de privatização, pelo acesso 

universal, financiamento adequado, carreira de Estado para as trabalhadoras e os trabalhadores da saúde e 

fortalecimento da participação popular”. Acesse no link: 

https://drive.google.com/file/d/1FoBYTndvh8Z59XXmUAFDZ8PQIrncVngg/view  

NOTÍCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
E DA ENFERMAGEM 

16º CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
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A Câmara dos Deputados lançou em Brasília, no dia 20 de agosto, a Frente Parlamentar das 30 horas e a 

Frente Parlamentar Mista em Defesa da Enfermagem, que trabalharão em prol das reivindicações 

históricas da categoria, como a regulamentação da jornada de 30 horas de trabalho, piso salarial nacional, 

descanso digno, melhores condições de trabalho e aposentadoria especial. Com o grito de “30 horas já”, 

trabalhadores e entidades representativas da enfermagem acompanharam o lançamento e cobraram dos 

parlamentares a aprovação de projetos de interesse da categoria que tramitam há anos no Congresso. 

Espera-se que com a criação das frentes, as reivindicações feitas pela categoria não sejam novamente 

colocadas nas gavetas. É a primeira vez que há no Congresso Nacional duas frentes em defesa da 

Enfermagem, portanto é preciso definir uma agenda prioritária para discutir as pautas destes 

trabalhadores. A Enfermagem brasileira não aguenta mais tanta espera e tanto descaso. O que profissionais 

de Enfermagem buscam é o respeito e dignidade para cumprir suas funções, pois atuam sem um salário 

digno, em condições precárias e insalubres, mas mesmo assim, não perdem a coragem e a bravura na hora 

de salvar vidas.  

A Enfermagem é segunda categoria em número de profissionais no país, chegando a mais de dois (2) 

milhões de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, ficando numericamente atrás apenas da 

categoria dos metalúrgicos. Porém, essa categoria, , não possui reconhecimento, valorização e sofre com 

desgaste, doenças, estresse, má remuneração e jornada exaustiva de trabalho. 

Durante a cerimônia de lançamento das duas Frentes, parlamentares que as integram e dirigentes de 

entidades trabalhistas e de Enfermagem reuniram-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 

Maia (DEM/RJ), para discutir sobre o Projeto de Lei 2295/2000, que fixa a jornada de trabalho dos 

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em 30 horas semanais. Estiveram presentes na reunião 

a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE), COFEN, 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Seguridade Social (CNTSS), a Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (ANATEN), a 

Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem (ENEENF) e Conselho Nacional de Saúde (CNS). Rodrigo 

Maia se comprometeu em formar uma comissão de avaliação dos impactos do projeto. Fernando Pigatto, 

presidente do CNS, afirmou que está “a disposição para integrar este Grupo de Trabalho, pois acredita que 

essa é uma luta muito justa”. E completou “o que tem chamado à atenção do CNS é o aumento do índice 

de adoecimento destes profissionais e isso tem a ver com a longa jornada de trabalho. Portanto, o CNS está 

nesta luta também, em defesa desta importante categoria para a saúde e pela valorização destes 

profissionais”. 

LUTA DA ENFERMAGEM GANHA APOIO DE 
DUAS FRENTES NO CONGRESSO NACIONAL 
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O DAPS-ABEn-RS, representado pela 

Enfermeira Denise L. C. dos Santos, 

participou em sete de agosto, na 

Assembleia Legislativa de Estado do Rio 

Grande do Sul (RS), da reunião para a 

reativação da Frente Parlamentar em 

defesa da gestante e contra a violência 

obstétrica. A criação da Frente e a 

apresentação do projeto de lei foram 

deliberações tiradas durante uma 

audiência pública realizada há dois anos (2017), em Santa Maria, pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente 

do parlamento estadual, quando as representantes do Movimento Mães na Luta Contra a Violência 

Obstétrica e outros movimentos que trabalham com a temática no Estado solicitaram apoio ao Deputado. 

Segundo Deputado Valdeci Oliveira (PT-RS) “Estudos e levantamentos realizados mostram que a violência 

contra as gestantes é muito mais comum do que se imagina. No Brasil, a estimativa é de que uma em cada 

quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o acompanhamento da gravidez, o parto e o pós-

parto”. Tendo em vista a relevância do tema, foi proposto um Projeto de lei nº 122/2019 que visa a criação 

de uma politica estadual e a inclusão do debate no calendário oficial do estado por meio da semana 

estadual para combate à violência obstétrica. A lei que está sendo proposta tem por objetivo garantir 

atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação a todas as gestantes atendidas 

tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde. Entre as diretrizes dessa politica estadual estão: a 

informação à gestante dos procedimentos realizados durante o parto, a garantia de um ambiente 

acolhedor nas unidades de saúde, o incentivo a presença de um acompanhante escolhido pela mulher, a 

promoção de uma formação permanente da equipe de profissionais para o atendimento humanizado, a 

permissão do contato imediato do bebê com a mãe, a estruturação de uma ouvidoria e de um observatório 

para acompanhamento de denúncias de violência obstétrica. Alguns exemplos de violência obstétrica: 

impedimento da presença de um acompanhante durante o parto, falta de informações nítidas sobre estado 

de saúde da mulher, não oferecimento de opções para alívio da dor, realização de ‘broncas’ ou 

‘xingamentos’ durante o trabalho de parto, realização de procedimentos sem explicação prévia, cesárea 

desnecessária e contra a vontade da mãe, manobras de parto proibidas (ex.: manobra de Kristeller), 

exames de toque em excesso, entre outros. 

REATIVAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA 
DA GESTANTE E CONTRA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 
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A partir de setembro de 2019 as reuniões do Grupo de Estudos (GE) sobre o escopo do trabalho da 

Enfermagem na APS serão transmitidas pelo DAPS por web conferência. O objetivo é ampliar a participação 

de profissionais e estudantes de Enfermagem, especialmente os que residem no interior do estado ou 

região metropolitana de Porto Alegre. O GE tem avançado nas discussões relacionadas às práticas da 

Enfermagem no contexto da APS, apesar da tímida participação de profissionais e estudantes de 

Enfermagem. Os encontros estão sendo realizados em parceria com o Mestrado Profissional em 

Enfermagem da Unisinos-Porto Alegre que a partir de 25/09 estará disponibilizando um link para o acesso a 

sala de web conferência. O link do próximo encontro será: https://webconf.unisinos.br/r5u78q06lzm/. Se 

você tem interesse em participar das reuniões online do GE envie uma mensagem para o e-mail do DAPS: 

dapsabenrs@gmail.com ou pelo perfil no Instagram: @daps_enfermagem e receba orientações para o 

acesso.          Participe! 

Os próximos encontros serão: 25/09, 23/10, 27/11 e 11/12. 

 
 
 
 

 
O DAPS ABEn-RS, em parceria com a Molnlycke, promoveu a transmissão online do 2º Simpósio 

Internacional de Lesão por Pressão - Prevenção em Foco, que ocorreu no dia 18 de junho, às 18:30h, na 

Unisinos - Porto Alegre. O evento ocorreu presencialmente em São Paulo, com transmissão para todo o 

Brasil, naqueles locais onde um grupo fosse organizado para assistir. Profissionais de diversos níveis de 

atenção à saúde participaram dessa oportunidade para qualificar suas práticas assistenciais. 

 

 

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE ESCOPO DO 
TRABALHO DA ENFERMAGEM NA APS 

II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 
PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO  
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Após uma breve introdução de abertura, Karina Marcia Pires Pecora, Enfermeira diretora do Instituto 

Brasileiro para Segurança do Paciente, apresentou o cenário dos eventos adversos e o impacto da lesão por 

pressão no Brasil. Em seguida James Francisco, Enfermeiro Conselheiro do Coren-SP, expôs recomendações 

para melhoria da qualidade e segurança da Assistência de Enfermagem, com enfoque nas lesões por 

pressão. Fechando o evento Tod Brindle, Enfermeiro estomaterapeuta norte-americano, apresentou sua 

experiência positiva de prevenção, através dos resultados de um Ensaio Clínico Randomizado, realizado em 

uma instituição hospitalar nos Estados Unidos. O evento e a oportunidade oferecida pelo DAPS foram 

muito bem avaliados pelos colegas que participaram. Esperamos que novas oportunidades surjam e 

ficamos disponíveis para novas parcerias! 

 
 
 
 

Nos dias 15 e 16 de agosto, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), ocorreu o 2º Simpósio 

Internacional e 9º Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA com o tema central: a linguagem do 

cuidado na era digital. Nas conferências, mesas redondas, palestras e apresentações de e-pôsteres o 

Processo de Enfermagem foi debatido nos seus aspectos conceituais, de desenvolvimento e execução. 

Foram apresentadas novas experiências e propostas inovadoras que buscam maior acurácia e qualidade no 

cuidado de enfermagem. Destaca-se as palestras da ABEn/Nacional e ABEn/RS sobre a Comissão 

Permanente de Sistematização da Prática de Enfermagem (COMSISTE) e do COFEN/COREN/RS sobre a 

Certificação de Qualidade: selo COFEN.  A COMSISTE foi instalada em 07 fevereiro de 2017 pela presidência 

da ABEn/Nacional sendo órgão estatutário, de assessoria e consultoria da entidade. Faz parte da base 

estrutural e organizativa da entidade, nos âmbitos nacional, estadual, regional e do Distrito Federal, 

estando vinculada à Diretoria do Centro de Desenvolvimento de Práticas Profissionais. A COMSISTE 

ABEn/Nacional tem como objetivos: (a) assessorar a ABEn, por meio do Centro de Desenvolvimento de 

Práticas Profissionais, na elaboração e desenvolvimento de projeto, científico e político, com vistas à 

capacitação para a Sistematização da Assistência de Enfermagem na prática profissional; (b) executar ações 

voltadas à implantação efetiva do Processo de Enfermagem nas áreas/campos de prática profissional – 

ensino, assistência, gestão/gerenciamento e pesquisa; e à utilização de uma linguagem padronizada nos 

sistemas de documentação e informação de dados de enfermagem; (c) emitir parecer sobre assuntos de 

sua competência, submetidos a exame pela Diretoria Nacional, ou pelas Diretorias das seções da 

ABEn/estaduais, regionais e do Distrito Federal. Na ABEn/RS, a instalação da COMSISTE está sendo 

articulada pelo enfermeiro Marcos Barragan da Silva. Mais informações em: 

http://www.abennacional.org.br/site/comissao-permanente-de-sistematizacao-da-pratica-de-enfermagem/ 

2º SIMPÓSIO INTERNACIONAL E  
9º SIMPÓSIO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM DO HCPA 
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O COFEN relatou no evento que criou o Programa Nacional da Qualidade e instituiu o Selo e a Certificação 

da Qualidade, para a Enfermagem, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) no estabelecimento de iniciativas em prol da segurança do paciente. As políticas de apoio do COFEN 

aos de Programas da Qualidade contribuem com a assistência segura e eficaz, minimizando os riscos 

inerentes ao exercício profissional e estimulam o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a excelência 

na Assistência de Enfermagem no Brasil. O selo inédito no país vai certificar modelos inovadores em gestão 

de riscos, segurança e educação e será concedido a instituições de saúde e de formação superior, 

profissionais da Enfermagem, docentes e Conselhos Regionais de Enfermagem. O Selo da Qualidade COFEN 

está amparado por quatro dimensões: a Comissão Nacional da Qualidade (CNQ), Oficina de Capacitação 

para Avaliadores e Responsáveis Técnicos (RTs), Rede de Melhores Práticas e o Fórum Nacional da 

Qualidade (FNQ). Veja mais informações no link: http://selocofen.com.br/ 

 
 
 
 

PARECER Nº 17/2010/ COFEN/ CTLN 

Trata da emissão de parecer sobre a “viabilidade dos Enfermeiros realizarem procedimentos com 

Medicamentos e Insumos para Planejamento Familiar Reprodutivo”. O parecer conclui que inexiste 

impedimento legal para que o Enfermeiro realize consulta de enfermagem, prescrição de medicamentos e 

solicitação de exames complementares e de rotina para atender à ampliação da oferta de Dispositivos 

Intrauterinos (DIU) às usuárias do SUS. Ressalte-se, no entanto, que os Enfermeiros somente assumam tais 

responsabilidades após treinamento e cumprindo o disposto na Resolução Cofen nº 358/2009. 

Acesse o Parecer na integra: http://www.cofen.gov.br/parecer-n-172010-cofen-ctln_6148.html  

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOTA TÉCNICA N° 5/2018-CGSMU/DAPES/SAS/MS 

Trata da “Colocação de Dispositivos Intrauterinos (DIU) por enfermeiros(as), enfermeiros(as) obstétricos 

(as) e obstetrízes, promulgada pelo Ministério da Saúde (MS), desde que tenham sido treinados para tal”. 

O MS considera que os(as) Enfermeiros(as) podem realizar o procedimento de inserção de DIU TCu 380A no 

âmbito da Atenção Básica e das maternidades (como anticoncepção pós-parto e pós-abortamento). 

O MS também publicou, em 2018, o Manual Técnico para Profissionais de Saúde: DIU com Cobre TCu 380A. 

Nele discute as questões técnicas em relação a inserção do DIU e recomenda a inserção do dispositivo em 

Consulta de Enfermagem como forma de ampliar o acesso a esse método de planejamento familiar. 

Conheça o documento na integra ele traz em anexo a Nota Técnica n° 5/2018-CGSMU/DAPES/SAS/MS: 

http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/12/manual_diu_08_2018.pdf 

LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DA 
ENFERMAGEM E DA APS 
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Nesta edição divulga-se a publicação SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: O PESQUISAR COMO 

CUIDADO que é uma das produções de pesquisas da Saúde Mental na Atenção Básica e Educação na Saúde, 

organizado por Simone Mainieri Paulon e Mário Francis Petry Londero, publicado no e-livro da editora Rede 

Unida, 2019. O livro faz uma reflexão sobre a abordagem da Saúde Mental na Atenção Básica, traz relatos 

de experiências e pesquisas, apresenta questões como desafios e possibilidade de superação do modelo 

tradicional de atenção e novas perspectivas na forma de cuidar, proporcionando um entendimento do 

contexto atual da Saúde Mental e propondo intervenções. Os autores fazem uma crítica à conjuntura 

nacional e o livro é uma forma de resistência e ao mesmo tempo uma ferramenta de uso contínuo. Esta 

edição divide-se em 10 temas: 1) Intercessões pesquisantes entre saúde mental e atenção básica: quando 

cuidar, intervir, investigar se embaralham; 2) A potência da intervenção formativa de apoio matricial na 

produção de conhecimento em saúde mental; 3) Experiências de escuta em saúde mental na atenção 

primária; 4) A pesquisa como dispositivo de educação permanente: produzindo olhares e fazeres para a 

gestão regional da RAPS; 5) Felicidades clandestinas no SUS Aracaju: brincantes no produzir saúde e 

subjetividades; 6) Panorama da regionalização da saúde mental no brasil: desafios do cuidado integral no 

SUS; 7) A promoção de saúde mental infantil: das potencialidades da atenção básica; 8) Saúde mental e 

práticas intersetoriais: os desafios da transversalidade; 9) Pesquisa que se constrói na travessia: notas 

reflexivas e práticas sobre a pesquisa participante; 10) Trocas ítalo-brasileiras em pesquisa participativa: 

entrevista com Drª. Bruna Zani. Para receber o e-livro você pode se cadastrar no link: 

http://materiais.cenatcursos.com.br/ebook-atencao-basica. Boa leitura a todxs!! 

 
 
 
 
 

O próximo 10 de setembro será o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Em razão disso, desde 2015, 

algumas associações se mobilizaram para criar o "Setembro Amarelo", uma campanha de conscientização 

sobre a prevenção ao suicídio. A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, 

garantindo mais visibilidade à causa, diz o movimento, liderado por CVV (Centro de Valorização da Vida), 

CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psicologia). A partir do dia 01/09 o 

telefone 188 passa a valer em todo o território nacional como telefone de apoio para quem precisa falar 

com alguém no momento que pensa em cometer suicídio. Divulgue essa informação. 

Link: https://www.setembroamarelo.com/ 

PUBLICAÇÕES DA ENFERMAGEM E  
DA ÁREA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO MARCA 
O SETEMBRO AMARELO 
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O Boletim do DAPS disponibiliza espaço para publicação de experiências da Enfermagem na APS. Se você 

tem interesse em divulgar o trabalho que realiza no seu município envie seu relato por e- mail para: 

dapsabenrs@gmail.com. O texto deverá conter no máximo 3500 caracteres (sem espaço), título e nome 

do(s) profissional(is) que fazem o relato e nome do município onde a experiência ocorre. O material passa 

por avaliação e edição da coordenação do DAPS. Nessa edição segue o relato do município de Rolante-RS. 

 
 
 
 
 

Autoria representando as Enfermeiras do Município de Rolante/RS: 

Enfª. Taise Trevisan Hage Chahin e Enfª. Glécia Janine Linden 

Rolante é um município com uma população aproximada de 20.500 habitantes (IBGE, 2014) e faz parte do 

Vale do Paranhana, uma microrregião do estado do Rio Grande do Sul. O município possui 100% de 

cobertura de atenção primária à saúde por meio de sete (7) Equipes de Saúde da Família (ESF) estas contam 

com sistema informatizado em todos os serviços de saúde. As unidades de saúde além de prestar 

assistência à população são campo de estágio e práticas curriculares para acadêmicos do curso de 

Enfermagem da FACCAT. No ano de dois mil e dezoito as enfermeiras da coordenação do serviço e do 

próprio quadro de funcionários começaram uma mobilização para a construção dos protocolos assistenciais 

para a categoria. Após revisão da literatura e consulta nos manuais do Ministério da Saúde foram 

construídos três protocolos: Saúde da Mulher, Puericultura e Pré-natal. A utilização de protocolos como 

referência para a atenção à saúde era uma novidade no município e os profissionais de enfermagem 

perceberam a importância de que além da gestão a população conhecesse a proposta e seu significado no 

contexto de cuidado da saúde da população. A organização das ações de saúde embasadas em protocolos 

assistenciais podem trazer diversas contribuições tanto para o serviço quanto para os profissionais e a 

população, entre elas: ampliação do acesso à atenção qualificada da saúde; organização das ações; 

aumento do número de atendimentos ofertados com rapidez e redução da fila de espera. O grupo 

organizador dos protocolos entendia que precisava do apoio da gestão municipal e da população para 

implementar a proposta, também era importante divulgar a lei do exercício profissional do Enfermeiro que 

permite a realização de consultas de enfermagem com solicitação de exames laboratoriais e prescrição de 

medicamentos mediante a organização de protocolos institucionais. Primeiramente foi apresentada a 

proposta dos protocolos ao Secretário Municipal de Saúde, Prefeito, Câmara de Vereadores e, por fim ao 

Conselho Municipal de Saúde que aprovou os protocolos. 

PRÁTICAS EXITOSAS EM APS NO RIO GRANDE DO SUL 

IMPLANTAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE 
ENFERMAGEM EM ROLANTE/RS 
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Após a aprovação dos protocolos foram realizadas capacitações para os profissionais envolvidos e iniciou-se 

a sua implantação em Janeiro de dois mil e dezenove. A Secretaria de Saúde de Rolante vem incentivando 

que as enfermeiras possam cada vez mais desenvolver e mostrar para a população o seu papel como 

membro da equipe multidisciplinar no cuidado da saúde da população. Atualmente a própria população 

chega à unidade de saúde de forma espontânea para agendamento ou atendimento imediato com as 

enfermeiras ou com os acadêmicos de enfermagem. Falando um pouco mais sobre cada um dos protocolos 

o de Saúde da Criança (puericultura) preconiza o acompanhamento da criança de zero a dois anos 

intercalando cuidados com o pediatra, as metas são reduzir a mortalidade infantil, monitorar o crescimento 

e desenvolvimento das crianças, estimular o aleitamento materno e oferecer orientações básicas de saúde 

prevenindo as doenças, os enfermeiros podem ainda prescrever medicamentos para controle de febre sem 

outros sinais ou sintomas clínicos, fármacos para verminose, para assaduras e cólicas. Quanto ao protocolo 

de Saúde da Mulher ele preconiza a prevenção do câncer do colo do útero e de mama e durante a 

realização do exame pré-câncer o enfermeiro pode realizar diagnóstico e tratamento sindrômico de 

infecções vaginais ou infecções sexualmente transmissíveis na consulta, também quando necessário à 

mulher recebe o pedido de mamografia ou ecografia mamaria. O protocolo de Pré-natal visa o 

acompanhamento da gestante de baixo risco, na unidade de saúde até as 30 semanas, sendo 

posteriormente encaminhadas ao obstetra. As consultas de enfermagem são intercaladas com os médicos 

e os enfermeiros realizam a primeira consulta com o cadastro da gestante, avaliação clinica e medidas 

antropométricas, fazem a solicitação dos exames do 1º trimestre, exames laboratoriais e ecografia 

obstétrica, prescrição do ácido fólico e orientações educativas. A segunda consulta da gestante será com o 

médico que avaliará os exames e depois vai encaminha-la a consulta de enfermagem e assim 

sucessivamente. Desde a implantação dos protocolos (sete meses) foram realizadas 6.611 consultas de 

enfermagem com solicitação de exames e prescrição de fármacos, sempre que necessário, utilizando os 

protocolos. Outro resultado desse trabalho é a gratificação tanto dos profissionais envolvidos quanto dos 

usuários que saem das consultas de enfermagem agradecidos e surpresos com o cuidado recebido. 
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A seguir divulga-se quadro de Eventos para a Enfermagem. Participe dos Eventos e valorize as ações 

educativas promovidas para o aperfeiçoamento do processo de trabalho da categoria. 

Envie para o DAPS-ABEn-RS informações sobre eventos no seu município para divulgação no Boletim! 

Email: dapsabenrs@gmail.com                          Fone/Fax: +51-33328622 

 

Reserve sua agenda e participe de eventos para o aperfeiçoamento das suas práticas!! 

EVENTOS EM 2019 DATAS LOCAIS SITES 

I GESTENF - Congresso de Gestão 
Estratégica de Enfermagem 

23 a 25 de 
setembro 

São Paulo-SP https://enfermagemestetica.com.br/eve
nts/gestenf-congresso-enfermagem/ 

8º Congresso Brasileiro de Ciências 
Sociais e Humanas em Saúde 

26 a 30 de 
setembro 

João Pessoa -
PB 

https://cshs.com.br/ 

11º Congresso Nursing 26 a 27 de 
setembro 

São Paulo -SP http://revistanursing.com.br/congresso/ 

Seminário Estadual de 
Fortalecimento da Atenção Primária 
em Saúde - COSEMS/RS 

21 e 22 de 
agosto 

Porto Alegre -
RS 

http://www.igam.com.br/noticias/semin
ario-estadual-de-fortalecimento-da-

atencao-primaria-em-saude-estao-com-
as-inscricoes-abertas-2533  

Congresso UFCSPA: conectando 
saúde e sociedade 

1º a 4 de 
outubro 

Porto Alegre - 
RS 

https://www.even3.com.br/congressouf
cspa/  -Inscrições gratuitas. 

5º Fórum Latino-Americano de 
Qualidade e Segurança na Saúde 

13 a 16 de 
outubro 

São Paulo - SP https://apps.einstein.br/forumqualidade
seguranca/index.html 

VIII Congresso Brasileiro de 
Enfermagem Pediátrica e Neonatal 

15 a 18 de 
outubro 

Bonito – Mato 
Grosso do Sul 

http://congresso.sobep.org.br/#apresent
acao 

X Simpósio de Gestão de Serviços de 
Enfermagem - Cuidado, qualidade e 
segurança: tendências e soluções. 

24 a 25 de 
outubro 

Porto Alegre- 
RS 

https://doity.com.br/x-simposio-de-
gestao-de-servicos-de-

enfermagem/credenciamento  

III Congresso Brasileiro de 
Tratamento Avançado de Feridas 

24 a 27 de 
outubro 

São Paulo -SP www.sobenfee.org.br/eventos 

XIII Congresso Brasileiro de 
Estomaterapia 

27 a 30 de 
outubro 

Foz do Iguaçu 
– PR 

www.sobest.org.br/evento/cbe1 

IV Seminário Internacional de 
Atualidades em Enfermagem de 
Reabilitação 

31 de 
outubro e 1º 
de novembro 

Florianópolis - 
SC 

https://fap6.fapeu.org.br/scripts/fapeufa
p.pl/swfwfap474 

18º Congresso Brasileiro 
Interdisciplinar de Assistência 
Domiciliar 

08 e 09 de 
novembro 

São Paulo -SP http://www.ciad.com.br/ 

II Congresso Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares de 
Saúde 

14 a 17 de 
novembro 

Lagarto - SE 
Campus da 

Saúde da UFS 

www.congripics2.com.br 

71 CBEN CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ENFERMAGEM 
5º SITEn e 12º JBEG 

11 a 14 de 
novembro 

Manaus -AM www.abeneventos.com.br/71cben/ 

5º CBEE – Congresso Brasileiro de 
Especialidades de Enfermagem 

06 a 08 de 
dezembro 

Fortaleza -CE https://cbeeoficial.com.br/ 

EVENTOS EM 2020 DATAS LOCAIS SITES 

16º Congresso Mundial de Saúde 
Pública 

12 a 17 /10 
2020 

Roma-Itália wcph2020.com/wcph-2020-in-rome-4 

Acesse mais informações em: http://aben-rs.org.br/  

EVENTOS DA ENFERMAGEM E DA ÁREA DA APS 


