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Presidente do Coren ministra     
webpalestra sobre violência contra 

o profissional de enfermagem

A   Fundação Estatal de Saúde da Família (FESF-SUS) 
através do Projeto de Implementação da Política Na-
cional de Humanização (PNH), realizou webpalestra no 
último dia 21 de agosto, na sede da FESF-SUS abor-
dando o tema Violência Contra o Profissional de En-
fermagem.  

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) lançou 
campanha, no mês de maio, sobre a conscientização 
da violência sofrida pelos profissionais de enfermagem 
intitulada #respeitonaveia, articulando toda a rede do 
Sistema COFEN e Conselhos Regionais, mostra o cresci-
mento dos diversos tipos de violência e o quanto atinge 
todo o sistema de saúde brasileiro. 

A webpalestra foi conduzida pela presidente do CO-
REN-BA a Enfermeira Maria Luísa de Castro, com o ob-
jetivo de contribuir na promoção da qualidade de vida 
no trabalho dos profissionais de saúde e alertar para 
os dados que apresentam o número crescente de pro-
fissionais que já sofreram algum tipo de violência. 

Durante a transmissão a Presidente apresentou dados 
alarmantes apontando que 77% da classe já foi vítima de 
algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, ver-
bal, assédio moral ou por preconceito racial. O dados da 
Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil (Cofen/Fiocruz 
– 2015), relacionam este percentual a falta de segurança 

nas instituições de trabalho, e traz que 19,7% já sofreram 
violência no ambiente de trabalho, sendo 66,5% violên-
cia psicológica, 26,3% racial e 15,6%  violência física. 

A presidente do COREN-BA enfatizou sobre o déficit  
de trabalhadores de enfermagem no atendimento aos 
usuarios.  E alerta que a superlotação dos serviços e so-
brecarga de trabalho  resulta em situações de agressão e 
volência do usuário contra o profissional. 

Denúncia | O Conselho alerta que se a agressão for por 
outro profissional de enfermagem, o fato deve ser comu-
nicado ao responsável técnico, chefia imediata ou Comis-
são de Ética. Caso não haja providência remeter ao Con-
selho Regional de Enfermagem (Coren). A denúncia pode 
ser feita por escrito, no Departamento de Fiscalização, via 
correio, por e-mail, ou ainda através da ouvidoria, seja 
por telefone ou pelo site do Conselho. 

Caso o autor da agressão não seja profissional de en-
fermagem, além de registro em delegacia, remeter a de-
núncia ao Coren, podendo requerer Ato de Desagravo 
Público conforme Resolução Cofen 433/2012. Os conta-
tos do Conselho Regional de Enfermagem na Bahia são: 
(71) 2104-3888  ou (71) 2104-3857 , e também através 
do site  www.coren-ba.gov.br ou por e-mail faleconos-
co@coren-ba.gov.br

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=tIfNJacEwtI&featu-
re=youtu.be 

Campanha #respeitonaveia

Profissionais e gestores acompanharam a web
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Agosto Dourado o 
Mês da Amamentação

O Informativo Você Sabia deste mês destaca o tema 
Aleitamento Materno.  O mês de agosto foi instituido 

pela Lei 13.435, de 12 de abril de 
2017, como o mês do aleitamento 
materno, Agosto Dourado. 

A publicação é voltada aos usuá-
rios do SUS, e está disponível no 
site www.fesfsus.ba.gov.br, acesse e 
compartilhe!

Experiência do Acolhimento com Classi-
ficação de Risco coloca o usuário como 
“centro da atenção”.

“Acolher significa ouvir o que o cidadão precisa, ter 
condições de qualificar essa escuta e transformar 
em orientação adequada para a necessidade, esse é 
o grande desafio dos hospitais”, afirmou Humberto 
Torreão Herrera, médico especialista em Gestão da 
Clínica nas Redes de Atenção à Saúde e Gerente de 
Práticas Assistenciais do Hospital do Subúrbio (HS). 

Atendendo demandas de média a alta complexidade, 
ao longo do tempo o HS foi adequando o perfil assis-
tencial e parametrizando o sistema. A implementação 
do Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), 
completou 7 anos, tendo como referência o Proto-
colo Estadual de Risco de ACCR. Os dados retratam o 
crescimento de pacientes classificados em amarelo e 
vermelho, definindo o perfil assistencial hospitalar ao 
perfil da procura. 

O ACCR é um dos dispositivos da Política Nacional de 
Humanização (PNH) utilizado como ferramenta para 
classificação, exercendo o princípio de equidade es-
tabelecido pelo SUS, é um instrumento de observa-
ção de demanda, pelo perfil dos pacientes. “Em nosso 
caso mostra que 43% são procedentes do Subúrbio 
Ferroviário, 25% de outros distritos sanitários da cida-
de e 12% de outros municípios”, afirma o gestor.

Relação com a comunidade | Estabelecer vínculos 
com a comunidade e canais de comunicação per-
manentes, auxiliam a conscientização para uso cor-
reto deste equipamento de saúde a serviço do SUS. 
“Realizamos reuniões periódicas com a comunidade, 

líderes comunitários, que são convidados ao hospital 
para apresentação de dados de produção e perfil as-
sistencial da unidade”, ressaltou Herrera. Dessa forma 
o gestor destacou que está construindo a gestão com-
partilhada e modificando a lógica de atendimento do 
hospital, esclarecendo junto a população a relação en-
tre a qualidade do atendimento, funcionamento dos 
leitos e as etapas da gestão hospitalar, sem conflitos.

Cumprir com o ACCR e os princípios do SUS, é uma 
soma que na prática é muito difícil. “Sabemos como é 
imprevisível lidar com pessoas em diferentes níveis de 
sofrimento”, destacou.

O setor de maior estresse é a porta de entrada. “No 
HS temos algumas preocupações, um profissional não 
pode passar muito tempo na porta de entrada, por 
isso, passa por um rodízio”. Mesmo com essas medi-
das o “nível de estresse é muito alto”, alerta. 

Formação | “Apostamos na capacidade técnica para 
o ACCR”, afirmou. Quanto mais conhecimento técnico 
mais assertivo e em menos tempo é realizado a aten-
dimento. 

O sistema da unidade foi padronizado com uma nova 
tela, especifica para o reconhecimento de pacientes 
com AVC, utilizando a escala de R.O.S.I.E.R., a ferra-
menta possui alta sensibilidade, com assertividade de 
90%. Além disso em caso de dúvida o enfermeiro po-
derá consultar a qualquer tempo o profissional médi-
co. 

Perdeu esta web? Acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z25jSWgdZCU

Sala de transmissão da sede FESF-SUS


