
Quem cuida 
precisa de apoio

especial :  enfermagem  |  maio 2017

i n f o r m a t i v o

A equipe de enfermagem é composta pelos profissio-
nais que trabalham em diferentes ramos: privado, 
público, empresarial e no atendimento domiciliar. 

Atuam profissionalmente em 11 áreas básicas de atuação. 
A sobrecarga é uma das tristes marcas do profissional, 

transitando entre trabalhos de baixa, média e alta comple-
xidade, sujeitos a ausência de acompanhamento profissio-
nal, e ao adoecimento por doenças em local de trabalho. 

A equipe de enfermagem recebe o reconhecimento da co-
munidade e do bairro pelo carinho e envolvimento, pelo traba-
lho de cuidado e atenção com as pessoas, o que se materializa 
em políticas tais como Estratégia em Saúde da Família (ESF). 

É fato que a categoria sofre também com os problemas 
decorrentes da opressão de gênero, devido ao fato de a 
maioria ser composta por trabalhadoras, o que acaba privi-
legiando mais a profissão masculina do médico em compa-
ração com a enfermeira. 

Entre os dias 12 a 20 
de maio celebra-se a

A SEmAnA dA EnfErmAgEm 

Há também os riscos à Saúde do Trabalhador e à geração 
de doenças do trabalho, tais como Ler/Dort nos braços devido 
ao trabalho repetitivo e intenso – sem assistência no processo 
de tratamento da doença. Além de prejuízos à saúde mental, 
por lidar diariamente com situações de doenças e morte

A categoria em sua maioria, no estado e na capital curi-
tibana, é feminina – apesar de, nos órgãos e conselhos de 
enfermagem, a representação ser, em sua maioria, masculi-
na nas direções. 

QUAnTO? 

1,6 milhões 

de profissionais 

De acordo 

com o coren 

e pesquisa 

da fiocruz 

a luta por igualdade pag02
enfermagem enfrenta casos de 
violência nas unidades pag03
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Esses profissionais querem alcançar conquistas 
e direitos de outras categorias. É mErEcidO!

a luta da enfermagem 

por igualdade

A categoria da enfermagem 
é composta pelos seguintes 
profissionais: auxiliares, 

técnicos e enfermeiros, de acordo 
com a lei 7.498. O quadro de ser-
vidores está distribuído nos diver-
sos equipamentos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Curitiba. 

O problema é que existem gra-
ves desigualdades de remuneração 
entre esse segmento e outros pro-
fissionais da saúde, caso de médi-
cos e dentistas, além de problemas 
na jornada de trabalho. 

A Prefeitura fez uma Lei (14507), 
em 2014, possibilitando a transição 
de auxiliares para técnico em enfer-
magem, o que deu a oportunidade 
para os profissionais terem a valori-
zação e atuarem enquanto técnicos. 
Mas a gestão não cumpriu e segue 
não cumprindo essa lei. 

A Prefeitura está usando um 
profissional sem pagar pelo seu 
serviço, que é o auxiliar que deve-
ria estar atuando como técnico. “A 
prefeitura jogou todo mundo como 
técnico, inclusive quem não tem ha-
bilitação para isso, sem o devido pa-
gamento”, afirma Irene Rodrigues, 
coordenadora geral do Sismuc. 

A luta da enfermagem por 
igualdade. Enfermeiras e enfer-
meiros lutam pelos mesmos 80% 
na gratificação por atuação na Es-
tratégia em Saúde da Família (ESF) 
que médicos e dentistas recebem.

Os trabalhadores já manifes-
taram sua indignação com a pen-
dência da isonomia com médicos 
e dentistas, prometida em mesa 
de negociação desde 2013. 

Outra pauta abandonada até 
o momento e que compromete a 
igualdade na Saúde é o adicional 
por risco de vida. Hoje, médicos 
e dentistas levam integralmente 
o adicional na aposentadoria, en-
quanto enfermeiros têm apenas o 
proporcional ao tempo de serviço.

Alguns direitos devem ser de auxiliares, técnicos e 
enfermeiros, não apenas de outros profissionais da saúde 

 o paraná conta com mais 
de 80 mil profissionais da 
enfermagem e é composto 
por um quadro de 76,5% de 
técnicos e auxiliares e 23,5% 
de enfermeiros, conforme 
divulgou a pesquisa perfil 
de enfermagem no Brasil, 
realizada pela fundação 
oswaldo cruz (fiocruz) 
e conselho federal de 
enfermagem (cofen). 

ainda segundo a 
pesquisa, a equipe de 
enfermagem paranaense 
é predominantemente 
feminina, sendo composta 
por 87,9% de mulheres e 
11,9% de homens, estatística 
abaixo da média nacional.

Quase a metade da 
equipe de enfermagem 
(49,6%) se concentra na 
capital e 30,1% de todo o 
contingente fez ou está 
fazendo curso de graduação.

Perfil da 
Enfermagem 
no Paraná

fonte: pesquisa perfil de enfermagem no Brasil 2015 | fiocruz e cofen

56,9% 
da equipe de enfermagem 
encontra-se no setor público

no privado33,2%
no filantrópico15,7% 
nas atividades de ensino12,7% 

tem apenas uma 
atividade/trabalho69,4% 

74% 
da equipe de enfermagem 
declaram desgaste, o maior 
percentual encontrado 
para a região sul

0,4% 
de profissionais na equipe 
recebem menos de um 
salário-mínimo por mês

20% 
declararam ter renda total 
mensal de até r$ 1.000 – o 
maior percentual encontrado 
para a região sul.

pedro carrano 
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andréa rosendo

cação Infantil. Repudiamos qualquer 
forma de violência e pedimos apoio da 
sociedade. A população pode ajudar li-
gando, por exemplo, para o serviço 156 
da Prefeitura. Podem denunciar casos 
de abusos e violência e cobrar melhores 
condição de trabalho para o servidor e 
melhor atendimento”, orientou Irene.

As técnicas de enfermagem Caroli-
ne Queiroz Tavares, Marli Ribeiro de 
Souza e Liliane Havro de Sá se solida-
rizaram com a colega agredida e expu-
seram um sentimento presente no am-
biente de trabalho. A população tem 
de exigir mais médicos ou procurar a 
Unidade Básica de Saúde mais próxima 
para o seu atendimento. Os médicos 
que aqui trabalham também atendem 
pessoas de municípios vizinhos, o que 
aumenta a demanda em cerca de uns 
70%”, destacou Caroline. “A equipe de 
enfermagem está desprotegida no am-
biente de trabalho”, enfatizou Marli e 
acrescentou Liliane: “A nossa luta não 
é só por salários, por data-base; é pela 
sociedade, pelos nossos filhos e nossos 
netos que vão ser cada vez mais preju-
dicados por erros da gestão que pode-
riam ser evitados”.

Em curitiba, mulheres compõem mais de 85% da 
categoria, mas são as maiores vítimas de violência

Violência deve ser 
denunciada, diz sismuc

Servidores  
e usuários contra 
violência e descasos 

 Durante o ato, a direção do 
sismuc fez panfletagem e entre-
ga de materiais às pessoas que 
trafegavam na avenida paraná 
e aos funcionários e usuários da 
Upa. também dialogou e ofere-
ceu margaridas para o público, 
representando simbolicamen-
te a negação de todo o tipo de 
violência. “não aceitaremos ne-
nhum tipo de violência contra 
a mulher, nem moral, física ou 
psicológica. trabalhamos em am-
bientes públicos, mas isso não dá 
o direito de sermos espancadas 
ou violentadas física ou psico-
logicamente. precisamos traba-
lhar em ambiente salubre para 
podermos atender bem a popu-
lação”, frisou a coordenadora de 
mulheres do sismuc, maria apa-
recida martins santos.

a usuária Diva rodrigues da 
mota ressaltou que o problema 
de atendimento no serviço públi-
co de saúde não está no servidor, 
mas na gestão. “É um problema 
do governo, pois está faltando 
estrutura, médico e remédio. os 
funcionários não podem fazer 
milagres, pois eles atendem da 
maneira que podem. eles fazem 
o possível, mas para atender tem 
que ser o médico. não é culpa 
dele (funcionário) se não há mé-
dicos suficiente”, analisou Diva.

coren repudia 
agressão

 o conselho regional de en-
fermagem do paraná (coren/
pr) também se solidarizou e di-
vulgou nota na qual repudia o 
ato de violência dirigido a en-
fermeira agredida por paciente 
que aguardava atendimento. De 
acordo com o documento, a en-
fermagem (enfermeiros, técnicos 
e auxiliares) responsável pelo 
primeiro atendimento aos usuá-
rios do sUs, é constantemente 
vítima de agressões, conforme já 
demonstrado, em 2015, na pes-
quisa perfil de enfermagem no 
Brasil, realizada pela fundação 
oswaldo cruz (fiocruz) e con-
selho federal de enfermagem 
(cofen). “a enfermagem se dedi-
ca a cuidar da saúde de pessoas, 
famílias e coletividades, por isso, 
merece respeito de todos e con-
trapartida de investimentos da 
prefeitura de curitiba e seus ges-
tores”, destaca a nota.

n
o ato de desagravo em defesa 
das servidoras municipais, ocor-
rido no dia 27 de abril em fren-

te à Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do Boa Vista, a direção do Sis-
muc cobrou da gestão melhores condi-
ções de trabalho e de segurança e soli-
citou apoio dos usuários, pedindo que 
casos de violência fossem denunciados 
a órgãos internos da Prefeitura, como é 
o caso do serviço 156. O ato, em repú-
dio à violência sofrida por uma enfer-
meira agredida em 20 de abril por uma 
paciente que aguardava atendimento 
naquela unidade, também serviu para 
denunciar outros casos de violência 
contra as servidoras, o que envolve si-
tuações nas quais elas relatam passa-
rem por exposição, descaso e humilha-
ção desnecessárias.

A coordenadora geral do Sismuc, 
Irene Rodrigues, afirma que o Sismuc é 
contrário a todo tipo de violência nos 
ambientes públicos. “Todas as semanas 
têm colegas sendo agredidas. Temos 
relatos de violência física e psicológi-
ca sofridas nas unidades de saúde, FAS 
(Fundação de Ação Social de Curitiba) 
ou Cmei’s (Centros Municipais de Edu-

Sismuc leva para a sociedade a questão da violência contra trabalhadoras 



Com informações do Senado federal

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) aprovou, no dia 
3 de maio, o projeto que re-

conhece a atuação dos profissionais 
da enfermagem em atividades de 
risco físico e biológico, argumento 
que pode garantir à categoria a apo-
sentadoria especial, após 25 anos de 
exercício profissional. O projeto de 
lei do Senado (PLS) 349/2016 segue 
agora para análise no Plenário.

A aprovação do PLS é um anseio 
da categoria. Porém, a discussão 
não pode estar desvinculada da luta 
contra o desmonte da previdência. 

“Se a reforma da previdência for 
aprovada com os absurdos propostos, 
isto é, contribuição de 40 anos para se 
obter o valor integral da aposentadoria 
e o aumento da idade mínima para ho-
mens (65 anos) e mulheres (63 anos), 
todos os trabalhadores estarão sob o 
mesmo regime. Os servidores públicos 
e funcionários da iniciativa privada se-
rão atingidos e vai acabar com todas as 
aposentadorias especiais, dificultando 
a efetivação do que está proposto no 
PLS. A aprovação é uma sinalização 
de que as categorias querem garantir 
direitos”, salienta Irene Rodrigues, da 
coordenação do Sismuc. 

Segundo o Senado Federal, a 
proposição teve origem na Comis-

são de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa (CDH) por inter-
médio da Sugestão (SUG) 8/2016, 
apresentada pela Federação Nacio-
nal dos Enfermeiros. O relator, se-
nador Paulo Paim (PT-RS), conside-
rou que a atividade de enfermagem 
é de risco e isso deve ser deixado 
claro na legislação. Ele apresentou 
substitutivo, com algumas altera-
ções de redação, como a troca da 
expressão “profissional enfermeiro” 
para “profissional de enfermagem”.

O texto diz ainda que poderão ser 
averbadas contribuições de outros 
institutos de previdência, municipal, 
estadual e federal, desde que com-
provem que o profissional de enfer-
magem trabalhou na área no período 
apontado na certidão. A aposentado-
ria especial consistirá numa renda 
mensal equivalente a cem por cento 
do salário-de-benefício.

Segundo Irene, esse debate da 
aposentadoria especial é importan-
te porque a enfermagem trabalha 
em um ambiente insalubre, com 
alto risco de contaminação, Porém, 
isso não pode ocultar pautas como a 
aprovação do piso salarial nacional, 
redução jornada de trabalho, dimen-
sionamento de pessoal, qualidade da 
formação dos profissionais de enfer-
magem e a luta por respeito, dignida-
de e valorização profissional.
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Escola de Enfermagem da cruz Vermelha completa 100 anos

 a escola de enfermagem da cruz 
vermelha foi fundada em 1917 - 
por um grupo de mulheres - para o 
atendimento a enfermos. as primeiras 
turmas do curso surgiram no contexto 
da i Guerra mundial, em 1914, quando 
foi criada uma comissão feminina para 
ajudar doentes e feridos. pouco tempo 
depois, a seção feminina da cruz 
vermelha Brasileira se transformou 
em curso devido a demanda por 

enfermeiras no rio de Janeiro, então 
capital federal.

o modelo de ensino da escola de 
enfermagem da cruz vermelha sempre 
foi voltado para a formação humana e 
técnica, já que a entidade orienta suas 
ações na defesa dos direitos humanos. 
a escola conta hoje com cerca de 400 
alunos, a maior parte no curso técnico 
de enfermagem.

aposentadoria especial para 
enfermagem é conquista parcial memórias da Enfermagem: 

Unidade de Saúde
Santa cândida 

O bairro Santa Cândida foi o pri-
meiro a oferecer uma Unidade 

de Saúde para o atendimento ambu-
latorial básico e odontológico gra-
tuito pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Segundo relembra a servido-
ra técnico em saúde bucal, Liliane 
Rute Cotinho, Unidade de Saude 
Santa Candida, não havia posto de 
saúde quando a unidade surgiu e o 
atendimento era realizado por ser-
vidores convocados para atuar na 
área da saúde. “O concurso públi-
co de 1985 convocava apenas para 
atendente de saúde. Fui aprovada e 
fiquei no atendimento odontológico 
por 4 anos. Naquela época não ti-
nha técnicos e auxiliares de enfer-
magem, mas atendendentes e enfer-
meiros e médicos”, explica. 

Outra curiosidade é que a uni-
dade funcionava no espaço da 
igreja do Santa Cândida. “Tra-
balhávamos com saúde comuni-
tária, muito semelhante ao que 
os ESF’s fazem hoje. Todos da 
equipe faziam visita domiciliar, 
atendimento odontológico nas es-
colas e creches e também atuáva-
mos com Pastoral da Criança com 
dona Zilda Arns, em parceria com 
a igreja católica”, recorda. 

cruz Vermelha


