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RepResentantes do CoRen e CReMeB 
MinistRaM weBpalestRa soBRe a atuação 

do enfeRMeiRo no aCCR

 A Fundação Estatal de Saúde 
da Família (FESF-SUS) através do Pro-
grama de Implementação da Política 
Nacional de Humanização (PNH), rea-
lizou webpalestra, no dia 29 de maio, 
na sede da FESF-SUS, com objetivo de 
esclarecer a nota conjunta publicada 
que regulamenta o procedimento do 
Acolhimento com Classificação de Ris-
co (ACCR) dos pacientes em qualquer 
unidade de saúde. O evento trouxe 
como palestrantes o Dr. Jorge Marcelo 
Motta, membro do Conselho Regional 
de Medicina da Bahia (CREMEB) e a En-
fermeira Ângela Monteiro, Coordena-
dora do Departamento de Fiscalização 
do Conselho Regional de Enfermagem 
da Bahia (COREN-BA).                                                       
 A webpalestra abordaram os 
aspectos legais que regulamentam a 
atuação do enfermeiro quanto ao aco-
lhimento com classificação de risco. “O 
Enfermeiro tem competência técnica 
e amparo legal para realizar o ACCR 
dos pacientes em qualquer unidade 

de saúde, desde que respaldado nos 
preceitos éticos e legais da profissão e 
instruções e normatizações dos Conse-
lhos, que esteja devidamente capacita-
do e seguindo protocolo estabelecido 
e aprovado  pela instituição de saúde”, 
ressaltou Ângela Monteiro.                                                                         
 A Política Nacional de Huma-
nização traz o ACCR como dispositivo, 
direcionando estratégias e métodos de 
articulações de ações. “Essa é uma pro-
posta para enfrentar o desafio de tomar 
os princípios do SUS no que eles impõem 
de mudança dos modelos de atenção e 
de gestão das práticas de saúde, com 
valorização dos diferentes sujeitos 
implicados no processo de produção 
de saúde”, ressaltou Dr. Jorge Motta.                                                                                                                                           
        Os conselhos de Enfermagem 
e Medicina publicaram uma carta 
conjunta esclarecendo sobre a re-
gulamentação do procedimento de 
acolhimento com classificação de 
risco. Acesse o link disponivel abai-
xo e confira o documento na íntegra. 

Nota| Participe da consul-
ta pública para atualização da 
Carta dos Direitos dos Usuá-
rios da Saúde - até 11/06/17

Em 18 de abril de 2017, durante a 
abertura da 1ª Conferência Nacio-
nal Livre de Comunicação em Saú-
de, o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) lançou uma consulta à socie-
dade para a revisão e atualização 
da Carta dos Direitos dos Usuários 
da Saúde. A proposta é que o resul-
tado final da consulta pública seja 
apresentado em agosto de 2017. 

Para participar e contribuir com a 
consulta pública é muito simples: 
basta acessar o link do formulá-
rio (http://formsus.datasus.gov.
br/site/formulario.php?id_aplica-
cao=31621) e redigir as sugestões 
de inclusão, exclusão ou modifica-
ção de texto em cada artigo da car-
ta. Os campos para as sugestões 
estão separados por artigo, o que 
facilita bastante a contribuição.

 Essa é uma oportunidade mui-
to importante para exercemos o 
direito à participação social nos 
destinos da saúde no Brasil de 
forma colaborativa e para cons-
truirmos juntos as normas que re-
gulam e garantem o nosso direito 
à saúde e suas formas de acesso.
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Consulte no link abaixo a carta na íntegra:

http://ba.corens.portalcofen.gov.br/nota-conjunta-coren-ba-e-cremeb-esclarecem-sobre-o-accr
-acolhimento-com-classificacao-de-risco_29672.html

A webpalestra está disponivel no site : www.fesfsus.ba.gov.br 
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SéRIE VOCê SABIA DISSEMINA INFORMAçõES SOBRE 
DIRETOS DOS USUáRIOS 

 O Projeto de Implemen-
tação da Política Nacional de Hu-
manização nos Hospitais da Rede 
Própria do Estado da Bahia na FES-
F-SUS elaborou uma série de infor-
mativos intitulada Você Sabia. A 
série mensal apresenta trechos da 
Carta dos Usuários com o intuito 
de disseminar os direitos dos usu-
ários do Sistema Único de Saúde. 
 O informativo eletrônico 
é encaminhado via e-mail e pelas 
redes sociais, aos trabalhadores e 
representantes de grupos espe-
cíficos para que seja capilarizado 
entre os usuários. A série já apre-
sentou os seguintes temas: Apre-
sentação da Carta dos Usuários 
(novembro 2016), Direito ao aten-
dimento humanizado e acolhedor 
(janeiro 2017), Direito de receber 
visita religiosa de qualquer credo 
(fevereiro 2017), Direito a adoção 
do nome social (março 2017), Direi-
to de tratamento adequado e efe-
tivo (abril 2017) e Direito ao aten-
dimento domiciliar (maio 2017).
 O Diário de Bordo, ativida-
de complementar de educação 
permanente, realizada pelos tra-

balhadores da FESF-SUS que atu-
am no programa, utilizou um dos 
temas da Série Você Sabia para 
realizar uma pesquisa entre os 
usuários e seus acompanhantes 
no mês de abril, apresentando o 
direito de receber visita religiosa. 
 O resultado da pesqui-
sa demostrou que a maioria 
dos usuários ou acompanhan-
tes desconhecem esse direito. 
“A mesma desconhecia completa-
mente, assim como toda sua famí-
lia; informou que trouxe um lenço 
com mensagem de fé e abençoan-
do como forma de aproximar a filha 
à Deus. Satisfeita, disse que traria o 
pastor para orar pela filha incons-
ciente”, relatou a trabalhadora lo-
tada na UTI emergência do Hospi-
tal Geral Roberto Santos (HGRS). 
 A abordagem aos usuá-
rios com informações acerca de 
seus direitos é ampliada quan-
do os trabalhadores da assistên-
cia atuam como multiplicadores. 
Nesse sentido a Série Você Sabia, 
webpalestras, e sites da rede de 
humanização podem ser utili-
zados como fonte de informa-
ção e apoio para este trabalho.

DIREITO AO NOME SOCIAl é 
ABORDADO EM wEBPAlESTRA

 O Direiro ao uso do nome 
social por travestis e transexuais 
no  Sitema Único de Saúde foi 
abordado pelo  Especialista em 
Gênero e Sexualidade e Doutor 
em Saúde Coletiva, Ailton San-
tos, no dia 09 de maio ,através 
de uma webpalestra para pro-
mover o respeito às diversida-
des e singularidades, com vista a 
fortalecer a equidade em saúde
 Dr Ailton apresentou a 
definição de nome  no  ascpecto 
jurídico, definição de quem são 
as pessoas trans , necessidade de 
saúde das pessoas trans , trechos 
da carta dos usuários que abor-
dam  este tema , e o cartão do SUS. 
 O uso do nome social 
foi apresentado na webpales-
tra como um  direito que refo-
ça a defesa pela igualdade de 
genero e não deve ser confun-
dido com nome artistico ou 
apelido, garantido pela nota téc-
nica  18/2014  do DATA SUS/MS.

Perdeu? Acesse : www.fesfsus.ba.gov.br 


