
2

Unidade 4

Gestão em Saúde e Enfermagem

Esta unidade foi concebida para ajudá-lo a perceber que o conhecimento da

história da profi ssão contribui para reforçar os aspectos básicos e marcantes do

cuidar da enfermagem. Nossa intenção é a de que, ao fi nal deste estudo, você

possa apropriar-se das informações que apresentarmos dando signifi cados a elas 

de forma concreta, por meio da sua atuação profi ssional.

Ao fi nal do desenvolvimento dos estudos e das atividades desta unidade, você

deverá ser capaz de:

• descrever a história da Enfermagem e a sua evolução;

• interpretar os dispositivos legais que orientam a formação e o exercício

dos profi ssionais de enfermagem;

• identifi car os direitos e os deveres inerentes à ação dos profi ssionais de

enfermagem no atendimento de indivíduos e comunidade;

• distinguir as finalidades das diversas entidades de classe da 

Enfermagem;

• aplicar o código de deontologia da Enfermagem;

• reconhecer a estrutura, a organização e o funcionamento da enfermagem 

dentro das instituições de saúde;

Angela Maria Corrêa Gonçalves
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• identifi car os membros da equipe de enfermagem e suas respectivas 

funções;

• reconhecer a importância dos registros relativos aos procedimentos de

enfermagem.

Acreditamos que o estudo e as atividades desta unidade fornecerão a você 

subsídios para:

• colaborar no planejamento e na organização da assistência em 

enfermagem;

• empregar princípios da qualidade na prestação de serviços de 

enfermagem;

• executar os cuidados de enfermagem observando os princípios 

científi cos;

• participar das entidades de classe;

• interagir com a equipe de trabalho em prol da organização e efi cácia dos 

serviços de Saúde;

• executar o plano de cuidados de enfermagem, em conjunto com a 

equipe;

• realizar o registro das observações e práticas que constituem a assistência 

de enfermagem.



Tema 1

Um pouco da 
história da 
Enfermagem e sua 
evolução

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar uma breve história da Enfermagem,

bem como informações importantes acerca das

duas principais entidades de classe da Enfermagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA 
O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 identifi car as diferenças existentes entre as

fases históricas da Enfermagem;

2 identifi car a diferença entre as diferentes

formas de organização das entidades de

classe;

3 listar as possíveis ações da ABEn para

alcançar suas fi nalidades;

4 identifi car as competências do COFEN e dos

CORENs;

5 conhecer o funcionamento do Sistema de

Disciplina e Fiscalização;

6 identifi car as competências do técnico de

enfermagem. Fonte: www.sxc.hu
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COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Desenvolver uma visão compreensiva e crítico-

refl exiva acerca da Enfermagem enquanto

profi ssão, ao longo do tempo e em distintos

espaços, das suas bases jurídico-legais, bem como

da atuação profi ssional e suas implicações éticas.
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E QUEM CUIDA DO(A) TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM?

Você conseguiria explicar quem você é sem contar um pouco da sua história? 

Provavelmente não. Isso porque o que somos é resultado, em última instância,

da história de nossas vidas. Ninguém aos 30 anos é a mesma pessoa que era

aos 20. E por que isso acontece? Porque existe uma história de 10 anos entre 

essas duas fases, o que nos permite ver a vida com “outros olhos”, adicionar às 

nossas vidas outras experiências. Esse é um dos motivos que nos faz acreditar

que saber um pouco da história da profi ssão que escolhemos é muito importante. 

Dessa forma, podemos nos identifi car mais com ela ou, ainda, entender suas

características mais peculiares. Esse é um dos assuntos deste tema: A história da 

Enfermagem, profi ssão da qual nasceu o curso que você está fazendo.

Fonte: http://www.agronet-pe.gov.br/paginas.php?id=3

Você já parou para pensar como vai ser depois que terminar este curso? Dá um 

frio na barriga, não é mesmo? Mas acredite, tem muita gente lá no fi nal desta 

história esperando para receber e acolher você. Essas pessoas de que estou 

falando estão lá nas entidades de classe da Enfermagem. Essas entidades são

resultado de pessoas que se uniram para fi carem mais fortes e, assim, lutarem

e conquistarem direitos para a categoria. Mas não se esqueça de que com 

os direitos vêm as obrigações. Para ser representado, você também tem que

representar, e representar bem, porque esses órgãos não apenas ajudam você a

ser um profi ssional melhor, mas também fi scalizam o exercício da profi ssão.

Quer entender mais sobre isso? Então, entre de cabeça neste tema!
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UMA BELA HISTÓRIA DE DEDICAÇÃO

A enfermagem, ao longo de sua evolução, apresenta três fases distintas:

• a empírica ou primitiva, no período anterior a Florence Nightingale;

• a evolutiva, também chamada de Idade de Florence, e

• a de aprimoramento, como é conhecida a fase atual.

Durante a fase empírica não havia profi ssionais ou equipamentos adequados, e

o número de leigos que cuidavam dos doentes era elevado, o que colocava em

risco a vida de várias pessoas.

A fase evolutiva ou Idade de Florence teve início com os trabalhos de Florence

Nightingale, uma enfermeira nascida na Itália e fi lha de ingleses. Ela fi cou 

também conhecida como a Dama da Lâmpada, porque durante a guerra da

Criméia percorria as enfermarias com uma lamparina na mão para atender os

doentes. Florence, devido ao seu talento e inteligência, é personagem marcante

na elevação do status da atividade de Enfermagem. Durante cerca de cinco

décadas (1854 a 1907), Nightingale lutou pelo reconhecimento desta tão nobre

profi ssão, com seu incomparável espírito de sacrifício e renúncia.

Florence Nightingale, ao retornar da guerra da Criméia (onde teve a oportunidade 

de ampliar e aperfeiçoar seus conhecimentos na área dos cuidados com a saúde) 

fundou a Escola de Enfermagem do Hospital Saint Thomas na Inglaterra, que

mais tarde receberia o nome de Escola de Enfermagem Nightingale. Lá foram

criadas as bases do ensino de Enfermagem, com a preparação das primeiras

enfermeiras diplomadas.

Figura 1.1: Florence
Nightingale fi cou 
conhecida como a Dama 
da Lâmpada, pois percorria
incansavelmente as 
enfermarias durante a
guerra para cuidar dos 
doentes e feridos.
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A terceira fase, chamada de aprimoramento, é uma evolução dos conhecimentos 

acumulados por Florence Nightingale, representando uma grande conquista

para a atividade de Enfermagem.

A enfermagem moderna foi criada a partir de 1860, quando Florence 

Nightingale (1820-1910) fundou a primeira escola de Enfermagem, cujos 

princípios amalgamavam-se na ciência, na arte e no ideal. A infl uência desta 

escola expandiu-se pelo mundo, chegando ao Brasil em 1923, graças à iniciativa 

de Carlos Chagas, que na época era diretor do Departamento Nacional de 

Saúde Pública. Carlos Chagas implanta, assim, nos moldes da Enfermagem 

“nightingaleana”, a Escola de Enfermagem ANA NERY. 

De sua primeira escola no Brasil até os tempos atuais a Enfermagem evoluiu

muito em todos os seus aspectos, sejam eles:

• científi cos;

• assistenciais; 

• do cuidar em Saúde.

A Enfermagem, nos dias de hoje, por ser também infl uenciada pelas tendências 

sociais e educativas, buscou criar uma legislação própria para garantir o pleno

exercício e ensino da profi ssão.

Neste tema, você aprenderá um pouco sobre duas importantes entidades da

classe de Enfermagem. Essas informações são necessárias para que você saiba

os direitos, as obrigações e particularidades da sua profi ssão e, assim, se torne 

um profi ssional consciente e mais bem preparado.

Atividade 1 
Atende ao Objetivo 1

Agora que você sabe um pouquinho da história da enfermagem, que tal analisar 
as mudanças que a profi ssão atravessou durante sua evolução? Para começar, 
leia atentamente o trecho a seguir:

Na primeira fase, chamada de empírica ou primitiva, não havia 
profi ssionais e a assistência prestada aos doentes era praticada por leigos 
que usavam e abusavam dos mais condenáveis meios de tratamento, pondo 
em risco a vida daqueles que caíam em suas mãos, não só pela falta de 
recursos como pelo desconhecimento da forma adequada para prestarem 
uma assistência efi ciente.

(Fonte: http://enfpaulareis.wordpress.com/2008/07/10/apostila-de-fundamentos-de-
enfermagemcapitulo-i-enfermagem/)

AN A JU S T I N A 
FE R R E I R A NE R Y

Nasceu na Bahia em 
13 de dezembro de 

1814. Dois de seus três 
fi lhos eram ofi ciais do 

Exército e ambos foram 
enviados para a Guerra 

do Paraguai (1864). Ana 
Nery, então, solicitou ao 
presidente da província 

da Bahia que pudesse 
acompanhar seus fi lhos 

na guerra. Seu pedido 
foi aceito e ela partiu 
como voluntária, na 

qualidade de enfermeira. 
Ana prestou serviços 

ininterruptos em várias 
cidades do Paraguai. 

Na capital, ela montou 
uma enfermaria com 

recursos próprios. Ao 
voltar ao Brasil (1870), 

ela recebeu uma série de 
homenagens, inclusive do 

próprio imperador 
Dom Pedro II.

(Fonte: Adaptado de http:
//www.algosobre.com.br/
biografi as/ana-neri.html)
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Identifi que, no trecho anterior, pelo menos duas diferenças entre o que era feito
nesta fase da enfermagem e compare com o que é feito na fase atual.

AS ENTIDADES DE CLASSE DA ENFERMAGEM

Você sabe o que é uma entidade de classe? Pois saiba que elas são muito 

importantes na vida de todos os trabalhadores que possuem profissões 

regulamentadas. Se você ainda não sabe o que é, vai aprender agora.

Uma entidade de classe é uma sociedade de empresas ou pessoas que possui

características jurídicas próprias, ou seja, ela pode ser defi nida perante a lei. Por 

exemplo, o Banco do Brasil é defi nido por lei como uma Sociedade de Economia 

Mista, ou seja, é uma sociedade (forma jurídica) que mistura o setor público com

o privado (natureza jurídica), porque o governo (público) é dono de parte das

ações do banco enquanto outra parte das ações pertence a pessoas (privado), 

que são chamadas de sócios.

Toda entidade de classe:

• é de natureza civil;

• não tem intenção de obter lucro;

• não está sujeita à falência;

• é formada com o objetivo de prestar serviços aos seus associados/

fi liados. 

Em resumo, as entidades de classe são organizações que representam as diversas 

modalidades profi ssionais, tanto de nível superior quanto de nível técnico.
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É importante destacar que todas as entidades são

formadas como Associações, mas as associações são 

apenas uma das formas de se organizar uma entidade 

perante a lei. Além da forma de ASSOCIAÇÃO, podemos 

encontrar entidades com forma de SINDICATO, 

FEDERAÇÃO ou CONFEDERAÇÃO. Sendo assim, as 

entidades apresentarão diferenças essenciais nas 

diversas formas possíveis de organização. O que as

entidades costumam ter em comum é o objetivo de

buscar o apoio para as atividades exercidas por seus

associados/fi liados.

Fonte: http://www.pontagrossa
.pr.gov.br/node/2310

Figura 1.2: Os sindicatos 
são entidades de classe 

com poder de negociação 
junto aos Governos. 

Sindicatos representam 
categorias profi ssionais.

AS S O C I A Ç Ã O 

Pessoas jurídicas
formadas pela união 
de pessoas físicas ou 
jurídicas com objetivos 
comuns e sem fi nalidade
lucrativa. As associações
não representam uma 
categoria profi ssional 
inteira, elas representam 
apenas os seus
associados.

SI N D I C A T O 
Associações que possuem
o direito de representação
legal para participar das 
instituições econômicas
organizadas pelo Estado 
e para defender os
interesses da classe junto 
a este Estado.

FE D E R A Ç Ã O 

Associações sindicais 
organizadas com no 

mínimo cinco Sindicatos. 
Esses Sindicatos devem 

representar grupos 
idênticos ou muito 

parecidos. 
As Federações agrupam 

Sindicatos pertencentes a 
determinado município 

ou região e representam 
suas atividades 

econômicas.

Associações sindicais 
organizadas com 
o mínimo de três 

Federações. Essas 
Federações devem 

representar grupos 
idênticos ou relacionados 

entre si. 

(Fonte: http:
//www.ielgo.com.br/dados/
noticia/thumb/manual_iel_

defi nitivo.PDF)

CO N F E D E R A Ç Ã O 
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�
� Uma história de luta

Os sindicatos surgiram na Europa durante o século XVIII. Mais precisamente, 
surgiram na Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando o capitalismo 
estava em plena expansão. 

Naquela época, os trabalhadores eram extremamente explorados. Crianças, 
mulheres e idosos faziam jornadas de 14 horas diárias de trabalho. 
Os trabalhadores perceberam que unidos poderiam lutar contras as difi cul-
dades impostas pelos empregadores. Organizados em grandes grupos, 
conquistaram vários direitos, como os contratos coletivos de trabalho, a 
jornada de oito horas e o direito de fazer greve.

Quanto mais forte e representativo é o sindicato, maiores são suas conquistas. 
E suas conquistas são estendidas a todos os profi ssionais da área que ele 
representa. 

(Fonte: Adaptado de: http://www.ielgo.com.br/dados/noticia/thumb/manual_iel_
defi nitivo.PDF)

Existem algumas Entidades de Classe relacionadas aos profissionais da 

Enfermagem. Neste tema, você será apresentado às duas principais: a Associação 

Brasileira de Enfermagem e aos Conselhos Regionais e Federal de Enfermagem.

Vamos lá!

Fonte: http://www.senado.gov.br/sf/senado/portaldoservidor/
jornal/jornal97/utilidade_publica_previdencia.aspx
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Atividade 2
Atende ao Objetivo 2

Existe uma hierarquia entre os tipos de entidades de classe (Federações, 
Associações, Sindicatos e Confederações). Leia com atenção a defi nição que 
foi dada para cada uma destas formas de organização e diga qual a hierarquia
entre elas, ou seja, diga qual a ordem crescente (da menor para a maior) de 
subordinação entre esses tipos de Entidades.

Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn

A Associação Brasileira de Enfermagem é uma sociedade civil sem fi ns lucrativos 

que reúne enfermeiros e técnicos em Enfermagem. Essa Associação foi fundada

em agosto de 1926, sob a denominação de “Associação Nacional de Enfermeiras 

Diplomadas Brasileiras”. É uma entidade de direito privado, de caráter científi co 

e assistencial. Ela é regida pelo ESTATUTO, Regulamento Geral ou Regimento 

Especial de 1929, ano em que foi admitida no Conselho Internacional de 

Enfermeiras (I.C.N.) no Canadá. 

Durante algum tempo, a associação fi cou inativa. Em 1944, um grupo de

enfermeiras resolveu reerguê-la com o nome de Associação Brasileira

de Enfermeiras Diplomadas. Seus estatutos foram aprovados em 18 de setembro de

1945. Em 1952, a Associação foi considerada de Utilidade Pública pelo Decreto nº

31.416/52. Em 21 de agosto de 1964, a denominação foi mudada para Associação

Brasileira de Enfermagem (ABEn), com sede em Brasília. Essa entidade funciona

através de Seções distribuídas nos Estados e no Distrito Federal. Essas seções, por

sua vez, poderão subdividir-se em Distritos, que são formados nos Municípios.

ES T A T U T O 
Lei orgânica ou 

regulamento de um 
Estado, associação, ou de 

qualquer corpo 
coletivo em geral.

(Fonte: Dicionário Aurélio
da Língua Portuguesa.)

1926
Fundação da Associação
Nacional de Enfermeiras
Diplomadas Brasileiras

1964
Mudança do nome para 
Associação Brasileira de

Enfermagem

Figura 1.3: Histórico 
do surgimento da 

Associação Brasileira 
de Enfermagem.

1944
 Mudança do nome para
Associação Brasileira de
Enfermeiras Diplomadas

1945
Aprovação do

Estatuto

1952
Associação foi 
considerada de 

utilidade pública
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Finalidades da ABEn

Mas toda Entidade de Classe surge com a intenção de atender a uma determinada 

demanda, ou seja, alcançar alguns objetivos esperados por seus associados/

fi liados. Qual seriam os objetivos da ABEn? A seguir, você encontrará listadas

as principais fi nalidades desta Associação:

• congregar os enfermeiros e técnicos em enfermagem, auxiliares de 

enfermagem e estudantes dos cursos de graduação e de cursos técnicos

de enfermagem, que a ela se associam, individual e livremente, no sentido 

de incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes;

• promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos 

integrantes de Enfermagem do país;

• promover integração às demais entidades representativas da Enfermagem, 

na defesa dos interesses da profi ssão.

Você fi cou interessado pela ABEn? Então saiba mais sobre essa Associação 
acessando o site http://www.abennacional.org.br.

Você vai aprender agora um pouco sobre o que são e o que fazem os Conselhos

de Enfermagem. Mas antes, vamos fazer uma atividade?

��
�
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 3

Atenção: As respostas desta atividade não são encontradas no texto; você pode
deduzi-las ou entrar no site da Associação para pesquisar.

a. Um dos objetivos da Associação Brasileira de Enfermagem é “Promover 
o desenvolvimento técnico, científi co e profi ssional dos integrantes de 
Enfermagem do País”. Cite algumas das estratégias utilizadas pela ABEn
para alcançar esse objetivo.

b. Outro objetivo da ABEn é “Promover integração às demais entidades 
representativas da Enfermagem, na defesa dos interesses da profi ssão”. Cite 
algumas das estratégias utilizadas pela ABEn para alcançar esse objetivo.

SISTEMA COFEN/CORENS 

Em 12 de julho de 1973, através da Lei no. 5.905, foram criados:

• o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN);

• os Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs).

Esses Conselhos são considerados, juridicamente, como Autarquias Federais,

vinculadas ao Ministério do Trabalho e do Emprego.

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do

exercício da Profi ssão de Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Em

cada Estado existe um Conselho Regional. Todos os Conselhos Regionais são

subordinados ao Conselho Federal, que é sediado no Rio de Janeiro e conta com 

um Escritório Federal em Brasília. O Sistema COFEN/CORENs encontra-se

representado em 27 Estados Brasileiros. Esse sistema está fi liado ao Conselho 

Internacional de Enfermeiros, sediado em Genebra (Suíça).
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Finalidade do COFEN/CORENs

Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem foram criados com várias

fi nalidades, mas seu objetivo principal é zelar pela qualidade dos profi ssionais

de Enfermagem e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profi ssional. Essa lei

determina que apenas os profi ssionais habilitados e regularizados frente ao seu

respectivo Conselho Regional possam exercer as funções que são específi cas da 

Enfermagem.

Competências dos Conselhos

Você sabe o que são competências? Legalmente falando, competência é a 

capacidade de apreciar, julgar ou resolver qualquer ocorrência, confronto ou

confl ito. Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem possuem determinadas 

competências legais para lidar com diversas questões que envolvem o controle

do exercício da Enfermagem. Vamos ver a seguir que competências cada um

dos Conselhos pode ter.

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)

Compete ao Conselho Federal de Enfermagem, entre outras coisas:

• NORMATIZAR e expedir (enviar) instruções, para uniformidade de

procedimentos e o bom funcionamento dos Conselhos Regionais;

Fonte: http://
www.portalcofen.gov.br/2007/
corens.asp?SectionID=18&Par
entID=0

Figura 1.4: Os Conselhos 
Regionais de Enfermagens
estão espalhados pelos 27
estados brasileiros.

NO R M A T I Z A R 

Estabelecer normas.
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• esclarecer dúvidas apresentadas pelos CORENs;

• apreciar (avaliar) decisões dos CORENs;

• aprovar contas e propostas de orçamentos envolvendo os Conselhos, 

remetendo-as aos órgãos competentes;

• promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profi ssional;

• exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei.

Conselho Regional de Enfermagem (COREN)

Compete aos Conselhos Regionais de Enfermagem, entre outras coisas:

• deliberar (decidir) sobre inscrições no Conselho e sobre seus cance-

lamentos;

• disciplinar e fi scalizar o exercício profi ssional, observando as DIRETRIZES 

gerais do COFEN;

• executar as instruções e resoluções do COFEN;

• expedir carteira e cédula de identidade profi ssional (a carteira é indispensável

ao exercício da profi ssão e tem validade em todo o território nacional);

Fonte: http://www.portalcoren-
rs.gov.br/web/coren_legisla_

E2.php

Figura 1.5: A resolução 
COFEN 311/2007 aprovou a 
reformulação do Código de 

Ética dos Profi ssionais de 
Enfermagem.

DI R E T R I Z 

Conjunto de instruções 
ou indicações para se 

conduzir um negócio, ou 
empresa, ou associação 

etc. Em resumo, são 
normas para realizar 

procedimentos.
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• fi scalizar e decidir os assuntos referentes à Ética Profi ssional impondo as

penalidades cabíveis;

• elaborar a proposta orçamentária anual do Conselho e o projeto de seu

regimento interno, submetendo-os à aprovação do COFEN;

• zelar pelo conceito (reputação) da profi ssão e dos que a exercem;

• propor ao COFEN medidas visando à melhoria do exercício 

profi ssional;

• eleger sua Diretoria e seus Delegados a nível central e regional;

• exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei nº 5.905/73 

e pelo COFEN.

eve ter se perguntado sobre o que trata a Lei nVocê de o. 5.905/73, não é mesmo? 
ma resumida, essa lei trata:De form

• da criação dos Conselhos de Enfermagem;

• da lei do exercício da profi ssão;

• do decreto regulamentador do exercício profi ssional;

• do código de ética dos profi ssionais de enfermagem.

Se você quiser saber ainda mais sobre essa lei, faça uma pesquisa na Internet. 
É muito fácil achar sites sobre ela.

Uma norma importante determinada pelo COFEN é a resolução COFEN-158/93. 

Essa resolução trata da regulação do funcionamento do Sistema de Disciplina e

Fiscalização do exercício profi ssional da Enfermagem. Você já ouviu falar nesse

sistema? Ele é nosso próximo assunto.
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Fonte: www.sxc.hu
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Atividade 4
Atende ao Objetivo 4 .

Leia com atenção as ações a seguir e identifi que qual o Conselho de Enfermagem 
(COFEN ou CORENs) é competente para realizá-la.

a. Fiscalizar o exercício das profi ssões de enfermeiro e técnico de enfermagem,
bem como aplicar as penalidades quando forem necessárias.

b. Promove estudos e campanhas de aperfeiçoamento profi ssional.

c. Expedir a carteira de identidade profi ssional.

d. Cuidar da avaliação/opinião da sociedade a respeito da profi ssão e dos 
profi ssionais da área. 

Sistema de Disciplina e Fiscalização

O Sistema de Disciplina e Fiscalização do Exercício Profi ssional da Enfermagem 

foi instituído por lei (Resolução COFEN-158-93) e é composto:

• pelo COFEN, que funciona como órgão que determina as normas e julga

as causas em última instância (jurisdição) e

• pelos CORENs, que funcionam como órgãos de execução das normas.

Eles podem também julgar as causas em primeira instância (jurisdição) 

e realizar normatizações complementares.

O Sistema de Disciplina e Fiscalização desenvolve suas atividades segundo as

normas determinadas por Resoluções do COFEN. O Sistema tem três áreas de

ação:

• área disciplinar normativa – área na qual ele atua criando normas relativas 

ao exercício da enfermagem;

• área disciplinar corretiva – área na qual ele atua julgando causas e 

aplicando penalidades quando do mau exercício da enfermagem;

• área fi scalizatória – área na qual ele atua fi scalizando as atividades a fi m 

de prevenir as conseqüências do mau exercício da enfermagem.
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Os objetivos do Sistema em relação a cada uma dessas áreas são os seguintes:

a. Área disciplinar normativa: Estabelecer critérios de orientação e 

aconselhamento para o exercício da enfermagem, baixando normas 

relativas ao exercício da profissão em empresas e consultórios de 

enfermagem, no sentido de garantir as peculiaridades relativas à Classe

e à CONJUNTURA da área de saúde do país.

b. Área disciplinar corretiva: Instaurar (formar) processo em casos de 

infrações ao Código de Ética dos Profi ssionais de Enfermagem cometidas

pelos profi ssionais inscritos. No caso de empresas que cometem infrações, 

instaurar processos administrativos. Em ambos os casos (profi ssional ou 

empresa), o Sistema deve dar prosseguimento aos respectivos julgamentos

e aplicações das penalidades cabíveis. No caso de penalidades que não

são da competência dos Conselhos de Enfermagem, o Sistema deve 

encaminhar esses casos às repartições competentes.

c. Área fiscalizatória: Realizar atos e procedimentos para prevenir a 

ocorrência de infrações à legislação que regulamenta o exercício da 

Enfermagem. Isso deve ser feito através de inspeções e exames dos 

locais públicos e privados onde a enfermagem é exercida. Anotar as 

irregularidades e infrações verifi cadas, orientando para sua correção. 

Colher dados para a instauração dos processos de competência do 

COREN e encaminhá-los às repartições competentes.

CO N J U N T U R A 

Combinação ou 
concorrência de
acontecimentos ou
circunstâncias num dado
momento, ou, ainda, 
conjunção de elementos
de que depende, num
dado momento, a 
situação política,
econômica, social etc. de
um país ou região.

(Fonte: Dicionário Houaiss 
de Língua Portuguesa.)

Fonte: http://www.portalcofen.gov.br/2007/default.asp

Figura 1.6: Parte da página principal do site do COFEN. 
Não deixe de visitá-lo, você encontrará muitas informações
importantes para o seu futuro profi ssional.



               ·181·

Tema 1

e-Tec Brasil
Enfermagem

Atividade 5
Atende ao Objetivo 5 .

a. Um profissional de Enfermagem que tenha infringido o Código de 
Ética da profi ssão será punido por qual área do Sistema de Disciplina e
Fiscalização?

b. Baixar normas que orientem os profi ssionais de enfermagem quanto ao 
correto exercício da profi ssão é tarefa de qual área do Sistema de Disciplina
e Fiscalização?

c. Qual área do Sistema de Disciplina e Fiscalização é responsável pela detecção 
de irregularidades no exercício da profi ssão?

Atividade 6
Atende ao Objetivo 6 .

Você sabe quais são as competências do técnico de enfermagem? Para conhecê-las,
acesse o seguinte endereço na Internet http://www.portalcofen.gov.br. Lá você
encontrará toda a legislação que envolve o trabalho dos profi ssionais da equipe
de enfermagem.

Depois vá até o Fórum “Falando sobre minha profi ssão” e discuta com seus 
colegas e tutor sobre os direitos e deveres do técnico de enfermagem.

RESUMINDO...

• A Enfermagem apresenta, ao longo de sua história, três fases: empírica ou

primitiva, evolutiva e de aprimoramento.

• Florence Nightingale foi uma pioneira na área de Enfermagem. Ela fundou 

a Escola de Enfermagem Nightingale, onde foram criadas as bases do

ensino de Enfermagem.

• As entidades de classe podem ser: Associações, Sindicatos, Federações ou

Confederações.

• A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) é uma entidade de classe

que reúne enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem 

e alunos. É de caráter científi co e assistencial. Seus principais objetivos são: 

reunir os profi ssionais da área; promover o desenvolvimento profi ssional 

de seus associados e defender os interesses da profi ssão.
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• Outras duas importantes entidades da classe de Enfermagem são o

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os Conselhos Regionais

de Enfermagem (CORENs). São órgãos reguladores do exercício da

profi ssão de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem

e parteiras.

• A principal fi nalidade dos Conselhos é cuidar da qualidade dos profi ssionais

de enfermagem e cumprimento da Lei do Exercício Profi ssional.

• O Sistema de Disciplina e Fiscalização é formado pelo COFEN e pelos

CORENs. Seus objetivos estão relacionados à normatização disciplinar;

correção disciplinar e fi scalização.

INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓXIMA AULA

Neste tema, você aprendeu que existem órgãos que regulam e fi scalizam o 

exercício da Enfermagem. Isso é muito importante para manter a boa reputação 

da equipe de enfermagem. No próximo tema, nos falaremos sobre Ética e Bioética, 

um assunto que tem tudo a ver com a boa prática nesta profi ssão. Até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1 

A seguir, duas das possíveis respostas:

– Na fase primitiva “não havia profi ssionais e a assistência prestada aos doentes 
era praticada por leigos”; na fase atual (de aprimoramento) existem profi ssionais
formados e bem preparados para lidar com os doentes.

– Na fase primitiva havia “falta de recursos” adequados e “desconhecimento da 
forma adequada para prestarem uma assistência efi ciente”; na fase atual existem
inúmeros recursos que estão disponíveis para serem utilizados no tratamento
aos doentes, e os profi ssionais são bem treinados para atenderem tanto a nível
científi co quanto assistencial.

Atividade 2

Associação – Sindicato – Federação – Confederação.

As Associações são a forma mais simples, mas não representam a categoria
inteira, apenas seus associados. Os Sindicatos são associações com competência
para representar toda a categoria, inclusive para defender seus direitos junto
ao Estado. As Federações são agrupamento de Sindicatos, enquanto as 
Confederações são agrupamento de Federações.
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Atividade 3

A seguir, algumas das possíveis respostas:

a. A ABEn promove Congressos na área de enfermagem; também divulga 
cursos na área. A ABEn produz uma revista na área de Enfermagem com a
fi nalidade de divulgar a produção científi ca de áreas que sejam de interesse
da Enfermagem. A ABEn também possui um Centro de Estudos e Pesquisas 
em Enfermagem (CEPEn) destinado a incentivar o desenvolvimento e a 
divulgação da pesquisa em Enfermagem.

 b. A ABEn promove diversos eventos que permitem a integração com outras
áreas do saber, como: SENADEn (Seminário Nacional de Diretrizes para
Educação em Enfermagem), SINADEn (Simpósio Nacional de Diagnóstico
de Enfermagem), SENPE (Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem). 
Ela também mantém parcerias com a FEPPEN (Congregação Panamericana 
de Enfermagem) e está vinculada a diversas sociedades da área de saúde.

Atividade 4 

      a. CORENs

      b. COFEN

      c. CORENs

      d. CORENs

Atividade 5 

      a. Área Disciplinar Corretiva.

      b. Área Disciplinar Normativa.

      c. Área Fiscalizatória.
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