


O QUE TEMOS A COMEMORAR?

O ano de 2020 apresentava-se como promissor, com inúmeros desafios, um ano festivo para nós enfermeiros!     
A Organização Mundial da Saúde proclamara 2020 como o Ano Internacional do Enfermeiro em homenagem ao 
bicentenário de nascimento de Florence Nightingale, 12 de maio de 1820, a precursora da enfermagem moderna.

De repente, o mundo foi acometido e paralisado por um vírus, a primeira pandemia gerada por um coronaví-
rus, a qual mudou o curso da história deste século. Inúmeros países afetados, milhares de pessoas hospitaliza-
das, muitas delas entre a vida e a morte. Um quadro alarmante. Diante deste contexto tão desafiador, somou-se 
o agravante do despreparo e a inadequação das medidas adotadas por governantes.

Neste mundo globalizado existem realidades diferentes entre os países, ao que se refere a condições econômi-
cas e recursos, exigindo a adoção de estratégias específicas de enfrentamento ao Covid-19.

Em nosso país, os profissionais estão com medo e inseguros diante deste inimigo invisível. Temos profissionais 
acometidos por distúrbios psicoemocionais em função desta cruel pandemia e do enfrentamento diário com o so-
frimento, sobrecarga de trabalho, recursos materiais inadequados ou inexistentes e inúmeras ocorrências de óbito. 
Além de todas essas condições adversas de trabalho, os profissionais ainda estão sendo submetidos à utilização de 
EPIs reprocessados! Quem irá substituir estes profissionais esgotados, inseguros, sobrecarregados ou os inúmeros 
profissionais já infectados pelo coronavírus?  Quem responderá pelos erros e falhas 
desses profissionais decorrentes deste descompasso, inclusive emocional?

ISSO VAI PASSAR?
Talvez, por estes motivos, os profissionais da linha de frente no atendimento 
aos pacientes portadores do Covid-19 estejam sendo intitulados de HERÓIS. 
São homenageados, aplaudidos e reverenciados. Mas que modelo social é este, 
que aplaude sem interagir e reagir diante da dor e do sofrimento do outro? 
Todas as pessoas e todos os setores da sociedade devem se entrincheirar e parti-
cipar desta luta ao contrário de depositar toda a responsabilidade nos profissio-
nais da saúde. O que significa a tão decantada palavra HERÓI? Morrer em prol de outrem? Salvar vidas? Sim, 
salvar vidas é um pressuposto do trabalho dos profissionais da área de saúde, mas, para tanto, há necessidade 
de hospitais preparados, recursos tecnológicos adequados, pessoal treinado e ações que reduzam a transmis-
são, entre outras necessidades. Acreditamos que os preceitos éticos e a dignidade humana não possam ser 
negligenciados, mesmo em tempos de guerra. E por falar em guerra, meus caros colegas, lembrem-se que a 
batalha não está perdida, mesmo que em alguns momentos nos sintamos impotentes diante dos fatos.

Finalmente, neste Ano Internacional do Enfermeiro, o que será que Florence Nightingale, no ano do bicentená-
rio do seu nascimento, teria a dizer sobre este dilema que ora está posto e ainda buscamos respostas?

Eu me atrevo a responder: a importância da enfermagem se dá cada vez mais com a implementação na prática  
dos pressupostos da Ciência do Cuidar.

Esta edição foi especialmente produzida para homenagearmos os 200 anos da Enfermagem.
Parabéns a todos,

ANA MIRANDA
Diretora Executiva NasceCME Group
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Florence Nightingale 
Photograph by the London Stereoscopic & Photographic Company Ltd.
Imagem:Wellcome Collection. Attribution 4.0 International

“A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, 
requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, 
como a obra de qualquer pintor ou escultor; Pois o que é 
o tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao 
tratar do corpo vivo, o templo do espírito de Deus. É uma 
das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes”
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200 anos
de Florence:

a oportunidade do 
renascimento da 

enfermagem

MARIA ITAYRA COELHO DE SOUZA PADILHA
Professora Titular aposentada da UFSC. Professora Visitante da Es-

cola Paulista de Enfermagem-UNIFESP. Pesquisadora do CNPq. Vice-

líder do Laboratório de Pesquisas em História do Conhecimento da 

Enfermagem e Saúde (GEHCES). Possui graduação em Enfermagem 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (1978), Mestrado em 

Enfermagem pela EEAN/Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(1987), Livre Docência em Exercício da Enfermagem pela UNIRIO/

RJ (1991) e Doutorado em Enfermagem pela EEAN/Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (1997).

Exemplo de diagrama por Florence Nightingale
Imagem: Wikimedia Commons

Com uma longa trajetória acadêmica dedica-
da à história da enfermagem, Maria Itayra Padilha, 
professora titular aposentada da UFSC (Univer-
sidade Federal de Santa Catarina) e pesquisado-
ra do CNPq (Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico), sabia que os 
200 anos do nascimento de Florence Nightingale¸ 
considerada a pioneira da enfermagem moderna, 
ocupariam lugar de destaque e serviriam como 
um reforço nos esforços em busca da valoriza-
ção e reconhecimento da enfermagem, ao menos 
para o mundo da área de saúde, e especialmente 
no contexto dos ambientes hospitalares.

O que ela não poderia prever era que, em uma ca-
prichosa coincidência do calendário, a pandemia 
de Covid-19 tomasse o ano de 2020 e 
fizesse este reconhecimento ultrapas-
sar os muros de instalações de saúde e 
alcançasse as residências de boa parte 
do mundo. “Eu tenho 63 anos e nun-
ca, em minha vida de enfermeira, eu 
poderia imaginar ver pessoas batendo 
palma nas janelas para profissionais 
de saúde, notadamente para os enfer-
meiros; é algo surpreendente mani-
festações de elogio a outro profissio-
nal que não fosse o médico”, afirma 
Itayra, como é conhecida.

Para ela, essa condição pode significar um renas-
cimento da enfermagem. “As pessoas leigas, os 
pacientes, a sociedade como um todo está olhan-
do a enfermagem com outros olhos e maior va-
lorização”, diz. Nada mais justo que isso ocorra 

no ano em que se comemora o segundo centenário de nascimento 
daquela que revolucionou as práticas do cuidado a doentes. “Foi 
Florence quem sinalizou os quatros pontos básicos para um cui-
dado integral: higiene, tanto na limpeza das vestimentas como na 
roupa de cama dos leitos; boa ventilação; iluminação apropriada; e 
alimentação adequada”. Além disso, graças a Florence os hospitais 
passaram a oferecer água quente para os doentes tomarem banho e 
adotaram a “bandeja com medicamentos”, utilizada até hoje. Esta 
forma de levar todos os medicamentos para o paciente de uma vez, 
ao invés de um de cada vez, quarto por quarto, resultou em econo-
mia de tempo e de deslocamentos, menor indução a erros de admi-
nistração, representando um case de gestão em termos de cuidados.

Uma das organizadoras do livro “Enfermagem: História de uma 
profissão”, cuja capa traz uma ilustração de Florence cuidando 
de pacientes e com uma lamparina em uma das mãos, Itayra des-

taca como os procedimentos implantados por Nightingale no pe-
ríodo que atuou cuidando de soldados feridos durante a Guerra 
da Crimeia (1853-1856) voltaram com toda força nesse 2020 de 
pandemia: a lavagem cuidadosa das mãos e a adoção de diversas 
práticas de higiene.

Outro legado que desponta é o uso de estatísticas e gráficos, hoje 
amplamente utilizados para mostrar como é possível “achatar a 
curva” de disseminação da Covid-19 por meio do distanciamen-
to social. Como explica Itayra, Florence também é considerada 
uma das fundadoras da estatística no mundo. “Durante a Guerra 
da Crimeia ela, de maneira inovadora, criou gráficos com dados 
epidemiológicos e, também, com o que coletava no acompanha-
mento da evolução do paciente, usando a estatística para provar 
a eficácia de determinadas intervenções”.

Finalmente, o mundo também deve a Florence o fato de a en-
fermagem ter se tornado uma profissão e não apenas uma ocu-
pação assistencial. Para transmitir todo seu conhecimento, ela 
criou, dentro do Hospital St. Thomas, em Londres, na Ingla-
terra, a primeira escola de enfermagem do mundo, a Escola de 
Treinamento Nightingale para Enfermeiros. A iniciativa serviu 

de semente para inúmeras outras instituições de ensino espa-
lhadas pelo globo, fundadas por ex-alunas. “Boa parte do currí-
culo do que ainda hoje é ensinado no Brasil no que se refere à 
atenção básica, do que chamamos de estágios fundamentais de 
enfermagem, permanece como preconizado por Florence, in-

clusive a primeira técnica que se aprende em 
um curso de enfermagem: a higiene das mãos”, 
afirma Itayra.

Para preservar toda essa história, desde 1989 
uma área do St. Thomas é dedicada ao Museu 
Florence Nightingale. E, em mais uma das coin-
cidências da pandemia e os legados de Florence, 
foi no Hospital St. Thomas onde o primeiro-
ministro do Reino Unido, Boris Johnson, perma-
neceu internado durante uma semana após ter 
sido diagnosticado com Covid-19. A relevância 
da equipe de enfermagem ficou patente em sua 
fala após receber alta: “Espero que [os demais 
profissionais] não se importem de eu mencionar 
dois enfermeiros em particular que estiveram a 
meu lado por 48 horas quando as coisas pode-
riam ter tomado uma direção diferente. São Jeny, 
da Nova Zelândia, (...) e Luís, de Portugal, de 
perto do Porto. O motivo de o meu corpo co-
meçar a receber oxigênio suficiente foi porque 
eles ficaram de olho em mim a cada segundo 
durante a noite e porque estavam preocupados 
em fazer tudo o que eu precisava”.

A importância dos ensinamentos de Florence e 
do papel da enfermagem no enfrentamento da 
pandemia de Covid-19 desponta no fato de o 
Reino Unido ter aberto cinco hospitais temporá-
rios para as vítimas do novo coronavírus:  a rede 
recebeu o nome de Hospitais Nightingale. Pas-
sados dois séculos, os valores de Florence conti-
nuam atuais e necessários para salvar vidas, em 
qualquer situação - mais ainda neste momento de 
crise sanitária global. 

Florence Nightingale (ao centro), em 1886, com sua turma de graduação 
da 1a Escola de Enfermagem em St. Thomas - Buckinghamshire
Imagem: Wikimedia Commons 

Hospital St. Thomas - Londres
Imagem: Adrian Pingstone por Wikimedia Commons
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WALKIRIO COSTA ALMEIDA
Graduado em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade do Es-

tado do Pará e em Fonoaudiologia pela Universidade da Amazônia. 

Especialista em Audiologia também pela Universidade da Amazônia.  

É Coordenador do Departamento de Gestão do Exercício Profissional 

- DGEP/COFEN, desde maio/2018 e Coordenador do Comitê Gestor 

de Crise (COVID-19) do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.

Sobrecarga de trabalho, turnos exaustivos, falta de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), desgaste 
físico e emocional. A pandemia de Covid-19 tem leva-
do as equipes de enfermagem a enfrentarem enormes 
desafios, em uma soma de problemas crônicos vividos 
pela área e novos, surgidos pela alta demanda de aten-
dimento gerada pela crise sanitária global.

“O déficit de profissionais, por exemplo, é algo que já 
era realidade diante do volume de atendimento nor-
malmente existente nas instituições de saúde; a pande-
mia está apenas acentuando isso”, afirma o enfermei-
ro Walkirio Costa Almeida, Coordenador do Comitê 
Gestor de Crise (COVID-19) do Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen).

Um reflexo da busca por suprir esta falta de pessoal é o 
número de inscrições de profissionais nos conselhos de 
enfermagem: em março desse ano foram registradas 10 
mil solicitações a mais do que no mesmo mês de 2019, 
um aumento de 67%. “Esse volume adicional não é 
apenas de formandos; boa parte é de pessoas que já 
tinham se formado há algum tempo, mas que estavam 
fora do mercado, mostrando uma demanda reprimida 
de profissionais qualificados”, explica Almeida. Mesmo 
que isso represente vagas abertas e contratações, ainda 
é pouco. Um levantamento realizado em abril com os 
conselhos regionais de enfermagem mostrou que ainda 
há uma demanda de 13 mil técnicos de enfermagem e 
enfermeiros para atender o cenário de pandemia.

Mesmo com menos profissionais do que o necessário atuando na 
linha de frente, há falta de EPIs. Desde o início da pandemia, o 
Cofen recebeu mais de 7 mil denúncias e, juntamente com os con-
selhos regionais, vem realizado inspeções em instituições de saúde 
para verificar as condições de trabalho. Além de buscar a interlo-
cução com autoridades sanitárias, como Ministério da Saúde, Se-
cretarias Estaduais e Municipais de Saúde e entrado com ações no 
poder Judiciário para resolver os problemas encontrados, o Cofen, 
de forma inédita, tem adquirido materiais. “Firmamos parcerias 
com o setor industrial para comprar e estamos distribuindo, gra-
tuitamente a instituições em situação mais crítica, capotes imper-
meáveis e máscaras N95. Já distribuímos 100 mil máscaras e nossa 
meta é distribuir 1 milhão”, diz Almeida.

Já com relação à capacitação para o manejo de pacientes infectados 
ou com suspeita, o Cofen contratou, via chamamento público, a 
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) para a elaboração 
de três cursos a distância de 40 horas na metodologia de simulação 
realística (na qual, além do embasamento teórico, há a simulação 
de condutas a serem adotadas): biossegurança para enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, assistência de terapia intensiva para enfer-
meiros e assistência a de terapia intensiva para técnicos de enferma-
gem. A meta é formar 300 mil profissionais. A inscrição é gratuita 
e o link para o sistema das aulas está disponível no site do Cofen.

GUIA DE RECOMENDAÇÕES
Outra frente de apoio é a disponibilização de informações atuali-
zadas. Nesse sentido, uma preocupação especial recaiu sobre as 
CMEs. “As centrais de material têm um papel ainda mais funda-
mental nesse momento de pandemia. O que ocorre é que temos 

percebido uma sobrecarga de trabalho pelo volume de material 
hospitalar utilizado. Há, também, uma pressão nas equipes que 
trabalham nas centrais para que realizem este reprocessamento de 
material, todo o processo de limpeza, desinfecção e esterilização 
desses materiais, de forma mais acelerada, o que é uma medida 
de alto risco, porque existe os tempos adequados, as temperaturas 
ideais, procedimentos protocolados. Quando estes procedimentos 
são acelerados ou etapas são puladas, o que se está na verdade 
oferecendo para ser utilizado pelas equipes de assistência direta 
é um material sem garantia de que de fato ele está em condições 
para ser utilizado com segurança em novos pacientes”, destaca Al-
meida. Como resposta a essa questão, o Cofen lançou uma nova 
versão de sua Guia de Recomendações (disponível em: http://www.
cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/cofen_covid-19_carti-
lha_v3-4.pdf), dedicando dois capítulos específicos para as CMEs, 
um direcionado para os profissionais que atuam em centrais, outro 
para a enfermeira ou enfermeiro gestor de CME.

Apesar de todas as dificuldades, Almeida acredita que a enfermagem 
pode sair fortalecida em um mundo pós-pandemia. “A realidade será 
outra no setor da saúde como um todo e em especial com relação 
ao exercício da enfermagem. Isso porque apesar de a enfermagem 
representar por volta de 60% da mão de obra assistencial de qual-
quer instituição hospitalar, esse era um grupo de profissionais prati-
camente invisível para a sociedade, o que levava a um reflexo até na 
questão salarial:  é a profissão que mais tempo passa com o paciente 
e uma das que têm o menor valor de remuneração da área da saúde. 
Com a pandemia, a profissão que tem entrado em maior evidência é 
a enfermagem, inclusive pelos veículos de comunicação, e isso tem 
colocado em destaque as nossas perspectivas e dificuldades”, afirma.

Ele acredita que esse reconhecimento contribua para 
ganhar força os esforços realizados para que finalmente 
sejam aprovados dois processos que tramitam há anos 
no Congresso Nacional: o que define um piso nacional 
para a categoria e o que determina uma jornada máxi-
ma de 30 horas semanais para os profissionais da enfer-
magem. “É bom ressaltar que mesmo trabalhando em 
condições não ideais, os profissionais têm se colocado 
em prontidão para atender a população, têm desempe-
nhado seu papel social com responsabilidade, tendo 
como foco garantir a melhor assistência possível para 
a sociedade um modo geral, e tem mostrado que é uma 
profissão baseada em ciência e consciente da importân-
cia que tem para melhorar a saúde de todo o povo bra-
sileiro”, finaliza.
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem 
acompanhado de perto a evolução da problemática que envolve 
a pandemia provocada pelo coronavírus. Neste sentido, entre 
outras ações, têm sido mais divulgados e mesmo publicados re-
gulamentos e Notas Técnicas, sempre de acordo com o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, com o objetivo de nortear as 
ações do segmento da saúde no tocante à prevenção de riscos 
de infecção e de eventos adversos. Para jogar luz sobre esse or-
denamento normativo tão necessário às boas práticas, Benefran 
Bezerra, da área de Inspeção e Fiscalização de Produtos para 
Saúde da Anvisa, concedeu entrevista ao NasceCME.

Ele também comentou sobre o momento especial da enferma-
gem e a importância da precursora Florence Nightingale neste 
contexto de crise sanitária. “Ela simboliza o grande potencial 
da enfermagem contemporânea em atuar em diferentes linhas 
de combate”, afirma. Acompanhe.

NasceCME - Quais têm sido as principais linhas de atuação 
da Anvisa neste momento de pandemia?
Benefran Bezerra - Enquanto a população é orientada a ficar 
em casa, praticamente quase todos os bens que ela precisa 
consumir necessitam ser fiscalizados continuamente por meio 
da Anvisa e das vigilâncias sanitárias locais. As ações de Vi-
gilância Sanitária são atividades essenciais de saúde pública 
extremamente relevantes neste momento para garantir aces-
so, segurança, qualidade e eficácia aos produtos que são con-
sumidos por toda a população, sejam alimentos, cosméticos 
(aqui se encontram os antissépticos), saneantes (os domissa-
nitários de uso geral e hospitalar), medicamentos ou produtos 
para saúde, tanto por parte da população em geral, quanto 
dos profissionais de saúde.

Em relação aos serviços de saúde, destaca-se a contínua orien-
tação sobre as medidas de prevenção e controle de infecção re-

BENEFRAN J. S. BEZERRA
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária na ANVISA - Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária. Mestre em Saúde Pública pela 
FIOCRUZ. Cursa MBA em Gestão de Centro de Materiais e Esterili-
zação pela Faculdade INESP/SP. É Especialista em Vigilância Sa-
nitária pela PUC-GO e graduado em Enfermagem (Bacharelado) 
pela Universidade de Brasília (2011). Atuou de 2014 a 2019 com 
Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde, especialmente nos te-
mas de Gestão da Qualidade dos Serviços de Saúde, Segurança do 
Paciente, Gerenciamento de Riscos e Processamento de Produtos 
em Serviços de Saúde. Possui experiência na área de Saúde e Se-
gurança do Trabalho e atualmente trabalha na área de Inspeção e 
Fiscalização de Produtos para Saúde.

lacionada à assistência à saúde, antes mesmo da declaração da 
OMS sobre a pandemia, conferindo apoio técnico às instâncias 
de gestão do SUS, tanto o Ministério da Saúde, quanto órgãos 
estaduais e municipais. Diversas áreas têm trabalhado conjunta-
mente para fornecer orientações sobre uso de produtos sanean-
tes para limpeza e desinfecção, bem como sobre os antissépticos, 
e ainda sobre manipulação de alimentos durante a pandemia.

A Agência também lida com as questões relativas ao risco de 
desabastecimento do produtos essenciais ao enfrentamento 
da pandemia (medicamentos, ventiladores pulmonares, moni-
tores multiparamétricos e equipamentos de proteção), e tem 
dado grande suporte técnico e administrativo aos fabricantes 
e universidades nas iniciativas de desenvolvimento de novos 
projetos e colocação, no mercado, de produtos seguros.

Para saber mais sobre a atuação da Anvisa em relação ao co-
ronavírus, o profissional pode encontrar todas as informações 
atualizadas aqui: http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus

NasceCME - A Resolução RDC n°15 de 2012 que estabelece 
as Boas Práticas de Processamento de Produtos para Saúde 
é uma ferramenta muito utilizada pelos profissionais que 
atuam na CME. Na atual condição de pandemia este regu-
lamento ainda é um material norteador das ações desses 
serviços de esterilização?

Benefran Bezerra - Com certeza a RDC/Anvisa nº 15/2012 é 
fundamental neste momento de pandemia. Sabemos que, em 
virtude da pressão de custos, a reutilização de alguns produtos 
acaba sendo vista como uma solução aparentemente ‘fácil’ para 
alguns gestores que não entendem a complexidade técnica do 
conhecimento e trabalho em CME. Mas, graças à norma, o co-
nhecimento relativo aos princípios básicos de descontaminação 
e processamento de produtos para saúde se disseminaram para 
fora do CME, e trouxeram um impacto importante sobre a estru-
tura e organização do processo de trabalho. Os princípios funda-
mentais estão contidos na norma e devem ser aplicados ao atual 
momento, para a adequada realização da limpeza, desinfecção e 
esterilização dos materiais com base nas melhores práticas.

Mas precisamos nos lembrar que nem todos os serviços cum-
prem integralmente a RDC/Anvisa nº 15/2012 e, ao longo dos 
anos, alguns serviços têm subestimado itens da resolução, como, 
por exemplo, os requisitos de sistema de climatização e barreiras 
físicas que têm sido fortemente discutidos neste momento.

Precisamos nos lembrar também que a norma trata dos parâ-
metros mínimos de funcionamento e, até o momento, a Anvisa 
não publicou a necessidade de medidas adicionais por meio de 
uma resolução. Entretanto isso não significa que o CME tenha 
que continuar trabalhando nas mesmas condições e forma de 
trabalho! O hospital não deve aguardar que a Anvisa publique 
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uma resolução definindo medidas adicionais, uma vez que os 
serviços de saúde devem possuir profissionais qualificados que 
atuem CME e Comissões de Controle de Infecção, com expertise 
técnica para recomendar estas medidas, a depender da realidade 
de cada serviço. Com o aumento da demanda por processamen-
to de materiais de assistência ventilatória, por exemplo, o CME 
deve verificar a necessidade de modificar seu planejamento em 
termos humanos e materiais e seus fluxos de trabalho. Este mo-
mento é uma excelente oportunidade de repensar os processos 
de trabalho a fim de garantir tanto a efetividade do processamen-
to quanto à segurança do profissional que trabalha neste setor.

NasceCME - Uma questão que tem gerado muitas dúvidas 
é quanto ao uso de EPI no setor de recebimento do material 
contaminado. Que tipo de máscara o órgão regulador indica 
para este setor?
Benefran Bezerra - A RDC/Anvisa nº 15/2012 determina a 
necessidade de utilizar, na sala de limpeza (expurgo), óculos 
de proteção, máscara, avental impermeável manga longa, lu-
vas, protetor auricular e calçado fechado. Para os profissio-
nais que atuam diretamente. Ou seja, todos os profissionais 
que atuam na área de recepção e limpeza devem utilizar más-
cara. Destaco que esta máscara é para uso profissional, co-
mumente conhecida como máscara cirúrgica, confeccionada 
em nãotecido cuja composição contém um elemento filtrante 
capaz de atuar como um filtro bacteriano a fim de proteger 
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adequadamente o profissional, conforme previsto na RDC/
Anvisa nº 356/2020. Sobre esse assunto, os interessados po-
dem consultar o Perguntas e Respostas elaborado pela Anvisa 
(disponível em : <https://bit.ly/35H0yT6>).

Destaco ainda que, conforme o § 3º do art. 30 da RDC/Anvi-
sa nº 15/2012, o equipamento de proteção deve ser compatí-
vel com o risco inerente à atividade. Assim, no caso da pande-
mia, destacamos a recomendação constante da Nota Técnica 
nº 04/2020 GVIMS/GGTES/Anvisa, que recomenda que, 
para os procedimentos potencialmente geradores de aerossóis, 
sejam utilizadas as máscaras N95, PFF2 ou equivalente. É o 
caso dos materiais de assistência ventilatória submetidos ao 
processo de limpeza manual com acessórios (escovas).

Estas máscaras N95, PPF2 ou equivalentes são equipamentos de 
proteção respiratória que, além de possuir um elemento filtrante, 
são vedadas e capazes de fornecer proteção contra aerossóis.

O desafio maior quanto ao uso destes respiradores é o treina-
mento e uso dos profissionais para colocar e retirar a máscara 
sem se contaminar, e realizar o teste de vedação, uma vez que 
não adianta utilizar a máscara correta de forma inadequada.

NasceCME - Ainda sobre o expurgo, existe uma certa confusão 
entre “calçado e bota”. A RDC n°15 no anexo adotou o termo 

“calçado” mas calçado não é EPI. Existe algum documento da 
própria Anvisa que indicaria como instrumento de consulta aos 
profissionais que precisam de especificação técnica deste EPI?
Benefran Bezerra - Não existe confusão entre os termos ‘cal-
çado’ e ‘bota’. A RDC/Anvisa nº 15/2012 traz o termo ‘cal-
çado fechado’ por concordar com a Norma Regulamentadora 
nº 06 do antigo Ministério do Trabalho, que é quem regula 
a indicação e uso de Equipamentos de Proteção Individual, 
denominados como ‘calçados de segurança’. O termo ‘bota’, 
apesar de popular, apenas é uma referência a um tipo de es-
pecificação, sendo tecnicamente inadequado, pois há calçados 
de segurança do tipo bota de cano longo, médio ou curto e 
calçados do tipo sapato.

Conforme o conceito desta norma, o ideal é recomendar um 
calçado de segurança que proteja contra impactos de quedas 
de objetos sobre os artelhos, contra umidade proveniente de 
operações com uso de água, e contra agentes químicos, no 
caso de trabalhadores da área suja. Por ser um equipamen-
to de proteção individual, os calçados de segurança exigem 
Certificado de Aprovação no INMETRO para proteção contra 

estes riscos. Esta avaliação, entretanto, deve ser realizada pela 
área responsável pela segurança do trabalho no hospital (Ser-
viço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho), que detém a competência para indicar o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual compatíveis com o ris-
co da atividade e com base na análise de riscos. Dessa forma, 
o tipo de calçado de segurança indicado pode ser diferente 
para diferentes áreas.

NasceCME - A problemática da descontaminação/repro-
cessamento das máscaras N95, produto de uso único tem 
gerado muita confusão e estranheza quanto aos protocolos 
de empresas que comercializam esterilizadores a base de pe-
róxido de hidrogênio. Algumas empresas destacam que ob-
tiveram EUA - Emergencial Use Authorization emitida pela 
FDA. Obter esta autorização emitida nos EUA significa ter 
a mesma prerrogativa de reprocessar produto de uso único 
aqui no Brasil?
Benefran Bezerra - Esta autorização emitida nos Estados Uni-
dos não tem nenhuma relação com a prerrogativa de repro-
cessar um produto com recomendação de uso único no Brasil. 
Sabemos que as N95 utilizadas como teste são diferentes da-
quelas que são utilizadas aqui no Brasil, e a compatibilidade 
destas com os sistemas de esterilização podem não ser adequa-
das. A política sobre reprocessamento de produtos com reco-
mendação de uso único permanece, até o momento, inalterada, 
sendo regida ainda pelas normas de processamento, destacan-
do-se as RDC/Anvisa nº 156/2006, 2605/06 e 2606/06.

A Anvisa tem se posicionado de forma a não fornecer - com 
base nestas normas - nenhum tipo de autorização, uma vez 
que não existem, por ora, evidências científicas consistentes 
que assegurem a eficácia, segurança e desempenho da reuti-
lização das máscaras N95 para o profissional de saúde, e que 
algumas informações científicas publicadas até o momento 
possuem diversas limitações metodológicas que impedem a 
sua reprodução na realidade dos serviços de saúde no país.
Consulte a Nota Técnica n° 12/2020/SEI/GGTESDIRE1/Anvisa 
e conheça a Manifestação sobre o processamento (reprocessa-
mento) de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Assim, ao assumir a responsabilidade de reprocessar másca-
ras N-95, o serviço de saúde e a empresa processadora assu-
mem a total responsabilidade pela eficácia, desempenho e se-
gurança destes produtos, bem como por seus possíveis efeitos 
adversos, uma vez que a máscara pode ter seu desempenho 
alterado após o processamento.

NasceCME - Existem inúmeras iniciativas para produção de 
máscaras cirúrgicas para doação a profissionais da saúde que 
estão no atendimento ao Covid -19. A matéria-prima empre-
gada é o SMS, destinado ao uso da CME, como Sistema de 
Barreira Estéril. Sabe-se que este tipo de máscara requer Efi-
ciência de Filtragem de Partículas (EFP) 98% e Eficiência de 
Filtragem Bacteriológica (BFE) 95%. Como esses fabricantes 
estão realizando esses testes para assegurar a qualidade das 
máscaras produzidas?
Benefran Bezerra - A vigilância sanitária das distintas esfe-
ras tem cobrado que os fabricantes apresentem laudos que 
comprovem o atendimento dos parâmetros técnicos definidos 
na ABNT NBR 15052. Entretanto, os hospitais e secretarias 
de saúde, antes de concluírem processos de compra, devem 
cobrar os laudos técnicos que garantem o cumprimento de 
todos os requisitos. A Anvisa flexibilizou, excepcionalmente, 
as regras administrativas para quem deseja fazer a fabricação, 
entretanto, não abriu mão dos critérios técnicos. Além disso, 
a vigilância sanitária tem realizado ações de inspeção e fisca-
lização em novos fabricantes de máscaras cirúrgicas. O pro-
fissional de saúde pode apontar problemas de baixa qualidade 
nas máscaras no site da Anvisa, a fim de que os produtos e 
seus fabricantes sejam investigados.

NasceCME - Tais iniciativas bem intencionadas, porém sem 
a observância de critérios normativos, podem gerar uma falsa 
proteção respiratória aos usuários colocando em risco a saú-
de do profissional e dos pacientes?
Benefran Bezerra - Boas intenções não são suficientes! Quem 
fabrica, mesmo que seja para doar, deve fazê-lo com compe-
tência técnica, uma vez que este produto se destina a proteger 
adequadamente o profissional de saúde. Não adianta adquirir 
ou utilizar produtos de baixa qualidade por causa da crise. 

Devemos insistir que uma máscara cirúrgica adequada faz 
parte de uma condição de trabalho mínima para o profissio-
nal de saúde.

NasceCME - Neste ano, a Enfermagem comemora os 200 
anos do nascimento de Florence Nightingale. Como os valo-
res e o legado dela podem ser percebidos neste momento de 
crise sanitária?
Benefran Bezerra - Florence Nightingale simboliza, neste ce-
nário de pandemia, o grande potencial da enfermagem con-
temporânea em atuar em diferentes linhas no combate a um 
grave problema de saúde. A história da enfermeira, estatística, 
escritora, epidemiologista e teóloga Florence nos inspira a 
desenvolver todo nosso potencial criativo para viabilizar um 
cuidado pautado em conhecimento, em técnica e persistência, 
mas, principalmente, em arte!

Para ela, enfermagem é ‘arte’, não no sentido da palavra que 
erroneamente aplicamos hoje, como se a arte fosse um dom, 
algo espontâneo, sem esforço; ao contrário, para ela, enfer-
magem é uma arte que exige devoção, preparo, rigor, voca-
ção! Nos últimos anos tenho tido a grata oportunidade de 
conhecer muitas “Florences”, enfermeiros e enfermeiras que 
fazem a diferença, que se aplicam em fazer o melhor e que 
se empenham no esforço de buscar soluções por meio de es-
tudos de engenharia de materiais, estatística, física, química, 
microbiologia, tecnologia da informação, gestão, linguística e 
tantas outras áreas do conhecimento.

São momentos como este - de caos, crise e pandemia - que nos 
permitem vislumbrar o real e belo propósito da Enfermagem: 
a arte do cuidado que, com sua singela lâmpada acesa, dissipa 
os momentos de escuridão com cores, vida e esperança.
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A enfermagem é, e sempre será, um dos principais pilares do 
cuidado assistencial para todos os pacientes e seus familiares em 
seus momentos mais críticos. Ela tem a oportunidade e a missão 
de, com ética, compromisso social e solidariedade, ser sustentáculo 
dos pacientes e outros profissionais de saúde.

Se pensarmos bem, isso é uma dádiva, uma profissão com um pro-
pósito tão importante. Em tempos de crise, como a vivida agora 
com a pandemia Covid-19, esse papel toma uma dimensão ainda 
maior. O desafio hoje é tremendo, os profissionais precisam estar 
muito fortalecidos mentalmente, em suas crenças e valores, para 
atravessar esse momento histórico sem precedentes, amparados 
em todo conhecimento técnico-científico.

Acredito que é muito significativo, também, a indústria focar ainda 
mais no ser humano, no profissional que move a tecnologia dis-
ponibilizada. Nos enche de orgulho e gratidão, contar com a uma 
enfermagem tão competente e dedicada como a do nosso País.

Precisamos refletir também que as(os) líderes de CME têm enfren-
tando uma missão muito pesada. Buscando alternativas para seu 
time, sendo responsável, mas não podem carregar a “cruz” de te-
rem de ser super-heróis, mesmo diante do peso de liderar as pesso-
as. Antes de sermos líderes, somos seres humanos, e, como tal, nos 
frustramos, sentimos as perdas e sofremos. No entanto, temos de 
lembrar que, seja na crise ou no dia a dia rotineiro, a autenticidade 
é, e sempre será, um caminho para uma jornada mais leve.

Minha profunda gratidão a todas(os) aquelas(es) que nos pro-
tegem nos nossos momentos mais críticos: enfermeiras(os), 
médicas(os), engenheiras(os), clínicos e todos os profissionais de 
saúde. Muito obrigado!

Pilar do
cuidado 
assistencial
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Essenciais, porém historicamente 

desvalorizados: a crise sanitária global 

expôs os desafios crônicos enfrentados 

por enfermeiras e enfermeiros em seu 

dia a dia profissional .

O papel da 
ENFERMAGEM
na pandemia 
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O Brasil possui um sistema de saúde que historicamente não dá voz nem 
valor à enfermagem e agora, em plena crise sanitária mundial, está pagando 
um alto preço por isso. A análise é de Sandra Cristina Perez Tavares, enfermei-
ra do Ministério da Saúde, que presta serviços para a Secretaria da Saúde do 
Estado de São Paulo. Uma das grandes preocupações e desafios atualmente é 
a Gestão de Recursos Humanos, não só de enfermagem como de outros pro-
fissionais necessários para apoiar a assistência de enfermagem. “Nas últimas 
décadas, assistimos a abertura de novos leitos, com a construção de hospitais 
especializados, contratação de médicos, compra de equipamentos e mobiliá-
rios, sem a respectiva contratação de uma equipe de enfermagem conforme 
preconizado pelos órgãos competentes COREN e COFEN. Isso foi colocando 
a assistência ao paciente em perigo e alongando a permanência na internação, 
reduzindo o acesso da população a orientações até básicas de saúde, preju-
dicando o profissional e a sociedade”, afirma. Além do número insuficiente 
de profissionais, a remuneração defasada, as cargas horárias exaustivas e o 
estresse de conviver com o sofrimento do paciente, da família e a proximidade 
com a morte acabam tornando a profissão pouco atraente e, para quem decide 
exercê-la, desafiadora. “É comum enfermeiras e enfermeiros terem dois ou até 
três empregos, cumprindo turnos de 12 horas em locais diferentes. Já liderei 
uma equipe de 900 profissionais dos quais 140 tinham obesidade mórbida, 
38 eram alcoólatras, outros tantos tinham problemas psiquiátricos sérios e 
muitos estavam com depressão”, relata a enfermeira Sandra.

Outro problema, que se acentuou na pandemia, é o desrespeito à especializa-
ção do profissional para a assistência. “O entendimento de que o enfermeiro 
pode atuar em qualquer setor é errado e muito simplório, visto que hoje para 
cada especialidade medica existe a de Enfermagem correspondente. Uma en-
fermeira de neonatologia, acostumada a prestar assistência em berçários de 
alto risco com procedimentos e medicações muito particulares, dificilmente 
se sentiria segura trabalhando em um pron to-socorro ou ortopedia com adul-

tos; o mes mo vale para enfermeiros que nunca atuaram em 
UTI e são solicitados para esta função. Assim, é muito arris-
cado colocar um enfermeiro para trabalhar com Adultos com 
Covid-19 em UTI sem que este profissional tenha a habilidade 
necessária, o certo seria contratar pessoal especializado. Mas 
diante da pandemia e do risco de deixar pacientes sem cuida-
dos, a saída é supervisionar de perto e treinar os enfermeiros 
para este desafio”, afirma.

Há ainda, dificuldades em atualização continuada e capacita-
ções para alguns enfermeiros. Os cursos fora das instituições 
são caros e em horários de difícil acesso e somente algumas 
unidades têm um departamento de Educação Continuada 
para proporcionar reciclagem para os funcionários em proce-
dimentos e atualizações. Um exemplo do impacto da falta de 
capacitação pode ser visto na implantação da Classificação de 
Risco, realizada na triagem de pacientes com suspeita de Co-
vid-19. “O enfermeiro precisa avaliar e classificar o paciente, 
se aquele paciente é um caso leve, médio ou grave e indicar o 
atendimento. Além do conhecimento adquirido durante sua 
formação, ele precisa ter a experiencia com a doença e ter 
realizado a certificação de como fazer esta classificação usan-
do em linguagem internacionalmente certificada. É preciso ter 
realizado um curso, eu não sei se as enfermeiras e enfermeiros 
que estão fazendo isso, agora, na pandemia, têm essa certifi-
cação. Há uns três anos, eu pedi para que toda a equipe de 
enfermagem da rede de hospitais estaduais fosse certificada. 
Não era algo tão caro, no máximo 500 reais por profissional, 
porém não conseguimos recursos públicos para este fim. Se 
isso tivesse sido realizado, teríamos talvez melhores classifica-
dores e mais agilidade no atendimento atualmente.

Para Sandra, um dos caminhos para solucionar essas questões 
começa na maior participação na tomada de decisão pelas en-
fermeiras e enfermeiros, e de uma escuta das demandas da 
enfermagem pelas autoridades. Algo que, como ela destaca, 
deve acontecer o planejamento de um novo hospital, para 
se pensar em espaços adequados para os procedimentos e 
técnicas, além é claro de atender as normas e legislações da 

É preciso ouvir
a enfermagem
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Vigilância Sanitária para hospitais e locais de assistência a 
saúde. “Como é possível construir ou reformar uma cozinha 
sem perguntar para a cozinheira o que ela precisa?”, questio-
na. Para prestar uma assistência ao paciente com segurança 
a enfermagem deve, ainda, ser envolvida na contratação de 
outros serviços de apoio. “A limpeza hospitalar atualmente 
é gerenciada por grandes grupos e sociedades, que contra-
tam pessoas simples sem nenhuma formação ou pouquíssimo 
treinamento para atuar em unidades hospitalares. A limpeza 
técnica é difícil e exige treinamento contínuo e materiais es-
peciais. Infelizmente em muitos locais somos surpreendidos 
por pessoal sem treinamento e utilizando materiais inadequa-
dos mesmo com os Cadernos Técnicos utilizados para estes 
contratos de prestação de serviços. A vigilância precisa ser 
diária e rigorosa para evitar a disseminação de contaminação 
nos ambientes”. Outra mudança defendida pela enfermeira 
Sandra é a forma como são ocupados os cargos no sistema de 
saúde público, passando de indicações políticas para técnicas. 

“Muitas vezes mesmo nos esforçando e mostrando a importân-
cia de certos problemas, vemos que nossos superiores hierár-
quicos nos subestimam ou não reconhecem nosso trabalho”.

Ela, porém, não tem grande esperanças de que o cenário se 
altere pós-pandemia, mesmo com o atual reconhecimento por 
parte da sociedade do valor da atuação da enfermagem no 
atendimento aos infectados. “Podemos ser as heroínas por um 
tempo, mas a verdade é que a tendência é o esquecimento 
muito rápido das coisas depois que elas passam. Só teremos 
certeza de mudança se melhorarem as condições de traba-
lho, e isso não quer dizer um lindo hospital, hotelaria e, sim, 
número adequado e especializado de pessoal para atender. 
Lembrando que enfermeiras e enfermeiros não fazem nada 
sozinhos, é preciso médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, 
farmacêuticos, todos trabalhando em conjunto para prestar 
uma assistência de qualidade e segura”, finaliza.

Apesar de ter mais de 35 anos de serviço, Sandra continua a 
exercer suas funções na esperança de poder ainda contribuir 
para a enfermagem e seu futuro promissor.

O papel da 
enfermagem
na pandemia
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Foco no paciente e trabalho colaborativo
A pandemia de Covid-19 expôs, mais do que nunca, 

a necessidade de uma equipe de saúde que possua uma 
clara definição de funções e responsabilidades e trabalhe 
em cooperação. Um modelo cuja defesa faz parte do dia 
a dia de Mara Márcia Machado, superintendente técnica 
do IQG (Instituto Qualisa de Gestão), a maior instituição 
acreditadora credenciada pela ONA (Organização Nacio-
nal de Acreditação), responsável pelo diagnóstico e certi-
ficação de mais de 400 organizações de saúde no Brasil. 

Para Mara, a enfermagem torna-se uma questão central 
nesse processo. “A enfermagem sempre foi chamada 
para ocupar diversos papéis, e estes profissionais acabam 
fazendo de tudo, inclusive muitas tarefas burocráticas. A 
pandemia mostrou que esse profissional precisar estar na 
cabeceira do leito, cuidando do paciente e acompanhan-
do a evolução da enfermidade, ou garantindo a qualida-
de dos processos na Central de Material e Esterilização. 
Se for envolvido em outras atividades que não lhe cabem, 
é claro que o resultado é a perda de elemento estratégico 
na linha de frente”, destaca.

Ela reforça, porém, que isso não significa uma atuação 
de forma isolada. Ao contrário. “Aprender realmente a 
trabalhar em equipe é a grande lição que a pandemia 
está ensinando. Até então, havia a impressão de que isso 
acontecia, mas não. Era um trabalho fragmentado: o mé-
dico fazia um pedaço, outro a enfermeira, outro ainda o 
farmacêutico, o nutricionista; agora, é preciso ir além de 
simplesmente buscar fazer sua parte e, no caso de um 
desfecho desfavorável, responsabilizar os outros porque 
não fizeram o que era a função deles”, comenta.

Nesta linha não há mais espaço para a clássica saída de se anotar no 
prontuário que houve esforços para envolver os demais membros 
da equipe, mas sem sucesso. “Quantas vezes documenta-se: acionei 
o médico e ele não veio?”, pergunta Mara. Segundo ela, o trabalho 
colaborativo pressupõe saber alternativas e questionamentos dian-
te das situações. “O médico está com outro paciente e não pode 
vir? Se a primeira coisa é chamar o médico, qual é a segunda coisa 
que eu tenho que fazer diante da impossibilidade de atendimento 
naquele momento? Que instância eu aciono?”, exemplifica.

Mara aponta que este é o momento de acelerar os debates de temas que 
já estão há um bom tempo em curso e definir claramente, dentro do seu 
método de trabalho, o que é responsabilidade da enfermagem entregar 

- e os outros envolvidos no atendimento à saúde, adotando uma visão 
ampla e colaborativa. Ela acredita ser emblemático que esse despertar 
aconteça no ano em que a humanidade vivencia uma pandemia e se 
celebra os 200 anos de nascimento de Florence Nightingale. “Florence 
quebrou diversos padrões de pensamento, era questionadora e sempre 
foi além daquilo que se praticava na época, sem perder de vista seu 
objetivo principal, que era o cuidar do paciente. Nós, enfermeiras e en-
fermeiros, não somos profissionais da saúde apenas, somos muito mais 
que isso, somos agente de mudança social. Na hora que enfermagem se 
enxergar mais fortemente dessa forma, talvez o legado maior da Floren-
ce seja vivenciado de maneira mais plena”, afirma.

Por ser extremamente estratégica, a mudança desenhada por Mara 
precisa ser implementada pela alta administração dos serviços de 
saúde. Para se obter o funcionamento efetivo, mais do que uma 
decisão da enfermagem ou do corpo médico, é necessária uma ação 
coordenada pelas lideranças e estruturada de maneira, inclusive, 
para que os profissionais desenvolvam a habilidade de trabalhar de 
forma colaborativa.

MARA MÁRCIA MACHADO
CKO - Chief Knowledge Officer do IQG e da Accreditation Canada no 

Brasil. Graduada em Enfermagem, com especialização em Saúde 

Pública, MBA Pleno em Administração de Empresas, pós-graduada 

em Administração Hospitalar e em Auditoria em Saúde, Membro 

Institucional da ISQua pelo IQG. Responsável Técnica pelo Programa 

Brasileiro de Segurança do Paciente onde coordena mais de 150 ins-

tituições neste programa implementado no Brasil pelo IQG, Membro 

do Comitê Internacional da Accreditation Canada, é Responsável Téc-

nica pela Implementação do Sistema Canadense de Acreditação em 

Saúde no Brasil. Membro da Academia Brasileira de Qualidade - ABQ.

O medo do invisível
Florence Nightingale foi uma enfermeira filha de 

britânicos que ficou famosa por tratar dos feridos da 
Guerra da Criméia. Conhecida como “A dama da lâm-
pada”, pelo fato de servir-se deste instrumento de ilu-
minação para atender os feridos durante a noite, seu 
legado ajudou a construir os alicerces da enfermagem 
como a conhecemos hoje.

A enfermagem é “a ciência e a arte de assistir o ser hu-
mano (indivíduo, família e comunidade), no atendimen-
to de suas necessidades básicas”. Ou seja, o enfermeiro 
assume um papel cada vez mais decisivo e proativo no 
que se refere à identificação das necessidades de cuida-
do da população, bem como na promoção e proteção da 
saúde dos indivíduos em suas diferentes dimensões. Na 
saúde pública, o enfermeiro é o coordenador da maioria 
dos programas do Ministério da Saúde. Nesse âmbito, 
de promoção e prevenção da saúde, o enfermeiro exerce 
responsabilidade de educar a população para mudar seu 
estilo de vida individual e em comunidade para melhoria 
da qualidade de vida.

Diante dessa abrangente importância, entendo a enfer-
magem como a norteadora de um processo de cuidado 
consistente e organizado. Entendo, ainda, a enferma-
gem como protagonista do sistema de saúde. Certamen-
te nossa trajetória de vida somente terá algum valor real 
se percebermos que os nossos ideais, nossos esforços, 
nosso trabalho tiveram força para impactar e inspirar 
outras pessoas.

Nós, profissionais da saúde, somos a esperança de al-
guém nos momentos mais difíceis, principalmente quan-
do eles perdem a esperança da vida por conta de uma do-
ença ou fatalidade. Aqueles que têm o privilégio de poder 
contribuir de forma direta com o processo de assistência 
ao paciente podem colocar em prática seus conhecimen-
tos, suas habilidades técnicas e desenvolver naturalmente 
uma ação de solidariedade e empatia ao próximo.

Grandes feitos, grandes histórias, grandes tecnologias fo-
ram inspiradas em momentos de inconsistência, guerra e 
pânico. E todos esses esforços desenvolvidos não foram 
feitos para serem esquecidos, mais sim imortalizados, re-
lembrados e servirão de base para que a nova geração  
encontre uma rota para se criar e evoluir.

Diante a essa pandemia, que reflete o “medo do invisí-
vel”, o que nos resta é saber que todos nós podemos fazer 
diferença, cuidando do próximo e se cuidando. Medidas 
básicas como lavar mãos, o uso correto de roupas pri-
vativas, de EPIs, protocolos bem desenvolvidos  dentre 
outras ações, nos fará repensar quantas vezes já fomos 
omissos, negligentes e como efetivamente podemos me-
lhorar. Acredito que incertezas não podem nos paralisar 
e nos abater. O atendimento de excelência ao paciente 
precisa da presença humana, do profissional altruísta 
que lhe transmita atenção, respeito e solidariedade du-
rante o seu tratamento. Lembremos sempre que se não 
podemos, neste momento, ser um agente de cura, que 
sejamos um agente de conforto.

REGIANE GAMA XAVIER
Presidente e sócia-fundadora da Sociedade Federal de Instrumenta-

ção Cirúrgica. Instrumentadora cirúrgica atuante em equipe de urolo-

gia desde 1997, com especialização em Cirurgia Robótica Sistema Da 

Vinci. Coordenadora do serviço de instrumentação Cirúrgica do Hos-

pital Leforte. Auxiliar de Enfermagem pela Santa Casa de São Paulo 

(1996), Graduada em Pedagogia (2006) e Pós-Graduada em Auditoria 

em Saúde - IPEESP (2014). Autora e responsável pela apresentação 

da lei sobre regulamentação da profissão de instrumentação cirúrgica 

(em andamento na Câmara dos Deputados).
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MARIA VIRGÍNIA GODOY DA SILVA
Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da 

USP de São Paulo. Especialista em Enfermagem em Centro Cirúrgico, 

Centro de Material e Recuperação Anestésica pela Escola de Enfer-

magem da USP de São Paulo. Professora do Curso de Enfermagem 

da Universidade Veiga de Almeida, campus Tijuca (RJ). Professora 

aposentada da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro.

Saber como agir em situações imprevistas e 
como lidar com problemas que parecem insolú-
veis ou que dependem de diversos fatores são, na 
opinião da Enfermeira e Professora do Curso de 
Enfermagem da Universidade Veiga de Almeida, 
Maria Virgínia Godoy da Silva, algumas das habi-
lidades mais importantes a serem trabalhadas na 
formação de enfermeiras e enfermeiros. Essas ne-
cessidades estão ainda mais evidentes com a pan-
demia de Covid-19 e que, para Virgínia, devem 
ser desenvolvidas com muita atividade prática. 

“A questão é que a atual matriz curricular possi-
bilita concentrar a prática nos últimos semestres, 
quando idealmente ela deveria ocorrer ao longo 
de todo o curso”, afirma. “Minha formação inicial 
aconteceu nos anos 1980 e eu estagiei desde o 
primeiro período, vivenciando como é o trabalho 
da enfermagem em escolas, empresas, indústrias, 
depois, crescendo a complexidade, fui a centros 
municipais de saúde, hospitais, presídios. Apren-
di a cuidar de pacientes desde os menos graves 
até o mais graves, e, também, com limitações 
sensoriais e motoras. Não estou dizendo que a 

minha formação seja melhor do que atual, estou apenas apontando 
diferenças e destacando aquilo que pode ser aprimorado”, diz.

Diferente de seu tempo também é o fato de, agora, parte da formação 
poder ocorrer a distância, algo considerado positivo por Virgínia, a fa-
vor do ensino híbrido, desde que professores se atentem aos desafios 
trazidos por esta forma de aprendizagem para uma carreira como a da 
enfermagem. “Percebo que uma das características da atual geração é 
a dispersão; prejudicando a concentração. Isso é algo que precisamos 
trabalhar, afinal, a capacidade de observação é fundamental no cuida-
do com o paciente; é preciso notar alterações sutis de humor, perceber 
como o ambiente pode afetar esse paciente etc.”, destaca.

Envolvida com o preparo de aulas a distância como uma resposta 
da universidade para manter o curso mesmo diante do distancia-
mento social imposto pela pandemia, ela tem usado como estra-
tégia atrelar os conteúdos da disciplina aos desafios do momento 
atual. Como exemplo, ao falar sobre processamento de produtos 
para a saúde, Virgínia tem chamado a atenção para os riscos aos 
quais os profissionais estão expostos em tempos de Covid-19. Tudo 
isso, claro, sem perder de vista a necessidade de retomar todos os 
conceitos em vivências práticas. “Ainda mais quando se trata de 
processos realizados em uma central de materiais. As disciplinas 

que envolvem cuidado com o paciente contam com bonecos muito 
bons que simulam as reações do corpo humano, mas não é possível 
simular uma central de materiais. É, por exemplo, ao ver uma auto-
clave, sentir o calor no ambiente, ouvir os sons do equipamento em 
funcionamento, ver o material depois de esterilizado, ter noção do 
volume de trabalho, é aí que tudo faz sentido, quando finalmente 
se entende aquilo falado em sala de aula”, justifica.

Outro ponto destacado por Virgínia é a importância da busca por 
especialização, devido às diferenças significativas nos distintos lo-
cais de atuação, como centro cirúrgico, maternidade, UTI adulto, 
neonatal, CME etc. Para ela, a graduação deve apresentar às fu-
turas enfermeiras e futuros enfermeiros essa gama de possibilida-
des, com boas vivências em todas para uma correta identificação 
daquilo para a qual se tem maior aptidão e que será objeto de uma 
pós-graduação ou residência.

Finalmente, ela acredita que a formação deva, ainda, buscar desper-
tar o gosto pela profissão. “Percebo muitos alunos, e mesmo muitos 
profissionais, que não gostam verdadeiramente daquilo que fazem; 
vários queriam ser outra coisa, médicos, dentistas, e não consegui-
ram. É preciso investir na relação professor-aluno. Agradeço muito 
o fato de ter aprendido com professores vibrantes, encantados com 

a carreira que abraçaram. Despertar esse envol-
vimento é a principal ferramenta para alavancar 
as mudanças que precisam ocorrer, especialmen-
te com relação às condições de trabalho e visão 
da sociedade sobre a relevância da enfermagem”, 
acredita Virgínia. “A pandemia tem lançado luz a 
isso e pode fazer com que os próprios enfermeiros 
percebam a real dimensão do cuidado que pres-
tam; e os pacientes, o valor de ser bem cuidado”.

Ela destaca o legado de Florence Nigthingale nes-
se sentido. “Precisamos voltar a estudá-la. Seus 
preceitos sobre o cuidar valem até hoje e estão 
ainda mais relevantes diante da pandemia: ela va-
lorizava a questão ambiental, falava do distancia-
mento entre leitos, da extrema atenção com a hi-
giene, além de trabalhar com estatística e dados 
epidemiológicos para a tomada de decisão. Ela 
deixou o legado de uma pessoa estudiosa, obs-
tinada; e de alguém apaixonado pela prática da 
enfermagem, que passou anos procurando con-
vencer sua família porque queria ser enfermeira”, 
finaliza Virgínia.
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Por uma formação
prática e envolvente

Programação de aulas da Escola de
Treinamento Preliminar de Enfermagem 

de Florence Nightingale no 
Hospital St. Thomas - Londres

Imagem: Florence Nightingale Museum
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RODRIGO GUIMARÃES
Médico Ortopedista do Hospital Israelita Albert Einstein. Especialista 

em cirurgia do quadril (1997), do grupo de quadril da Santa Casa de 

São Paulo. Doutor (2009) e mestre (2000) em Medicina pela Faculda-

de de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e Preceptor da 

Faculdade de Medicina Israelita Albert Einstein.

D
EP

O
IM

EN
TO

Eu, por participar de instituição hospitalar modelo, que encara 
os desafios, vi profissionais de enfermagem de todas as áreas sen-
do remanejados para encarar sem pestanejar mais este desafio. 
Deixando suas casas para irem ao front, para cuidar dos outros, 
com coragem alvissareira, sem pestanejar; envolvem-se com os 
pacientes em tempos de não abraçar; dão a mão aos necessitados 
em tempos de distanciamento; ajudam as famílias dos acometi-
dos, mas causam medo na própria família ao voltar para casa; 
limpando a face dos entubados, porém 
carregando as marcas no próprio rosto 
de máscaras usadas por horas a fio em 
plantões sem fim.

Na verdade, o que mais espero é poder 
ver novamente nossos profissionais de 
enfermagem voltando para sua rotina. 
Porém, agora, apesar da sofreguidão 
uma verdade se tornou nítida: quando 
nós precisarmos, não estaremos a sós 
nesta trincheira, já sabemos com quem 
contar, o profissional de enfermagem. 
Muito obrigado e parabéns pelos 200 
anos da Enfermagem! 

Nas trincheiras da 
“linha de frente”

Vinte e oito anos de formado mais os seis anos 
de faculdade são 34 primaveras lidando com pa-
cientes, tratamentos, remédios, técnicas e novas 
doenças. A palavra pandemia, porém, sempre fi-
cou relegada a descrições um tanto sombrias de 
alguns e soava quase como uma história de ficção.

Tudo mudou com o coronavírus, levando a su-
perlotação de hospitais e a falta de equipamen-
tos, desde os mais tecnológicos até os básicos de 
proteção, e isso em todos os rincões do mundo. 
Diante disso tudo, uma expressão, talvez a mais 
utilizada depois do nome da própria doença, me 
chamou a atenção: “linha de frente”. Rápida pes-
quisa indica que o termo usado pelas forças ar-
madas remete, como exemplo, aos combatentes 
entrincheirados na Primeira Guerra Mundial.
 
Assim, é natural que o termo “profissional de 
enfermagem” é quem sempre aparece depois de 

“na linha de frente”. Cunhado e preparado para 
resolver todos os problemas possíveis na área de 
atenção à saúde, quem mais poderia responder 
ao chamado, neste momento, em que nenhum 
especialista tem as respostas de como lidar com 
essa crise, do que o profissional de enfermagem? 
O legado de Florence Nightingale, que se desta-
cou por sua atuação na Guerra da Crimeia, agora 
nos brinda em um novo campo de batalha: no 
atendimento a uma crise sanitária global.
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MARCELO CARNEIRO
Infectologista e Coordenador da CCIH e do COREME do Hospital Santa 

Cruz (RS). Professor Assistente de Infectologia do Curso de Medicina 

e do Programa Strictu Sensu em Promoção da Saúde da Universidade 

de Santa Cruz do Sul, e Líder do Grupo de Pesquisa Tecnologia, Ensi-

no e Segurança do Paciente (GTESP). Integrante do Comitê de Crise 

Covid-19 do Munícipio de Santa Cruz do Sul - RS. Diretor Científico 

da Associação Brasileira de Profissionais de Controle de Infecção e 

Epidemiologia Hospitalar - ABIH (gestão 2019-2020). 

As epidemias e pandemias acompanham a 
história da Humanidade. Só neste século pode-
mos salientar H1N1, SARS, Gripe Aviária e Ebo-
la que, ao final, não se propagaram mundialmen-
te de maneira tão intensa quanto foram avaliadas 
no seu início. Essa situação está sendo vivenciada 
com o novo coronavírus.

Entretanto, podemos imaginar que a Gripe Es-
panhola, tenha arrasado uma população muito 
maior do que sabemos, pois não havia naquele 
momento histórico, o controle de vigilância, a  
epidemiologia e os exames laboratoriais, entre 
outros pontos, que temos acesso atualmente.

Independentemente disso, entendo que podería-
mos estar melhor preparados para a crise sani-
tária atual. Todas as epidemias anteriores causa-
ram grande impacto na saúde da população, com 
efeitos socioeconômicos muito negativos. Mas 
parece que as autoridades de saúde dos países 

pouco aprenderam com isso. A H1N1 levou a mudanças de condu-
tas, porém o que percebemos é a total falta de recursos e condições 
objetivas para atuar contra uma enfermidade com alto potencial de 
transmissão e necessidades de cuidados muito complexas.

A falta de recursos protetivos, por exemplo, se materializa nas al-
tas taxas de infectados e óbitos entre os profissionais de saúde. Se 
materializa também nas lesões de face, pelo uso prolongado das 
máscaras, e no sofrimento físico e mental de atuar num ambiente 
sobrecarregado e susceptível. No outro lado, há ainda profissionais 
que menosprezam o autocuidado.

Os desafios são muitos e precisamos todos, médicos, enfermeiros, 
técnicos e todo o time de atendimento ao paciente, sair da zona de 
conforto, da nossa rotina. Temos que pensar e fazer diferente para 
salvar vidas, apesar dos riscos ocupacionais. Temos que pensar que 
estamos vivendo um “novo normal”. Temos que acreditar que as 
adversidades trazem oportunidades e precisamos acreditar na res-
significação de nossos atos. Enfim, temos que seguir em frente, e é 
por esse seguir em frente, com ética e atendendo quem precisa, que 
parabenizo a Enfermagem pelos seus 200 anos.

Seguir em frente 

Enfermeira atendendo acidente em navio
Imagem: David Mark by Pixabay

Susie King Taylor,
Enfermeira no primeiro Regimento do Exército 

Negro da Guerra Civil americana - 1902
Imagem: Livraria do Congresso by Unplash
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Reinventar-se
“O CME está no foco principal do combate à Covid-19, mesmo 
que, nos bastidores, a prevenção da contaminação cruzada pelo 
reuso de materiais de terapia ventilatória, uma realidade no ce-
nário nacional, é o objetivo mais importante quando falamos 
de processos de desinfecção química ou térmica. Os números 
assustadores relacionados à velocidade com que a Covid-19 
atingiu todos os continentes, colocam o sistema de saúde em 
alerta, pois geram um movimento global em busca de recursos 
para atender a este número expressivo de pacientes em estado 
crítico. Acredito que aí está o maior desafio do CME que, mes-
mo com uma capacidade gigante de se reinventar ao longo do 
tempo e crescer enquanto ciência, é lembrado nestes momen-
tos como uma alternativa para refabricar itens que não seriam 
passíveis de reuso. Assim como o desenvolvimento de uma dro-
ga que combata a Covid-19 não pôde ser realizado a tempo de 
conter o avanço da pandemia, estudos de reuso de materiais 
descartáveis não devem ser `validados internamente´ sem pas-
sar por rígido controle de qualidade, pois não estamos falando 
apenas de controle microbiológico, estes aventais, macacões e 
máscaras protegem colegas que atuam expostos a cargas virais 
imensuráveis e que podem pagar com suas vidas o preço pela 
imprudência do Responsável Técnico do CME. Por outro lado, 

uma mobilização de empresas 
elaborando protocolos, validando 
de forma racional e técnica espe-
cificamente para os produtos que 
estão sob sua responsabilidade 
deve ser levada em consideração, 
sempre lembrando que o momen-
to atual em hipótese alguma deve 
ser tratado como rotina”.

LUCIANO LEMOS DORO
Coordenador do Centro de Materiais e Esterilização - CME do 
Complexo Hospitalar Unimed Caxias do Sul - RS. Enfermeiro pela 
Univ. de Caxias do Sul - UCS (2007). Especialista em Enfermagem 
em Centro Cirúrgico pela Universidade Luterana do Brasil - UL-
BRA (2011) e MBA em Gestão de Centro de Materiais e Esteri-
lização pelo Inst. Nacional de Ensino e Pesquisa - INESP (2016).

Educadores
“A CME é fator determinante no êxito do combate às epidemias, 
por sua competência no processamento seguro dos materiais. 
Com a pandemia da Covid-19 não é diferente. Como tem por 
filosofia de trabalho as precauções padrão e as normas de se-
gurança vigentes, o cumprimento e o reforço dessas ações, que 
são sempre as maiores recomendações, ganham maior relevân-
cia num momento inédito e profundamente desafiador. Desta-
co a utilização da máscara N-95 na sala de limpeza, atendendo 
a RDC 15 que estabelece “Quando não especificado, o equipa-
mento de proteção deve ser compatível com o risco inerente à 
atividade”. Outro desafio tem sido manter o equilíbrio psico-
lógico das equipes. A quantidade de informações nas mídias 

diversas gera muita insegurança 
e preocupações nos trabalhado-
res, demandando um esforço 
das lideranças no esclarecimen-
to e acolhimento. Nessa situa-
ção crítica para a enfermagem é 
também hora de os enfermeiros 
exercerem como nunca o impor-
tante papel de educadores”.

JULIO COSTA
Gerente de Enfermagem do Bloco Operatório do Hospital PUC 

- Campinas e Avaliador líder da metodologia ONA pelo IQG He-
alth Services Accreditation. Graduado em Enfermagem e Es-
pecialista em Esterilização e Segurança do Paciente.
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Investir em conhecimento
“Nosso grande desafio está sendo manter as boas práticas no 
processamento de produtos para saúde, numa situação de 
muita pressão e escassez de recursos. A CME, em parceria 
contínua com a CCIH, tem atuado para garantir condições 
seguras aos profissionais e aos pacientes. Neste momento 
histórico, temos que tomar decisões importantes e rápidas, e 
elas são mais assertivas com conhecimento atualizado. Nos-
so posicionamento deve ser sempre pautado no conhecimen-
to. Só dessa forma podemos definir, por exemplo, a melhor 
estratégia para assegurar a racionalização de recursos sem 
afetar a segurança ou como atuar em reprocessamento. Es-
tão questões são debatidas em CMEs de todo o mundo por 
estarem relacionadas diretamente ao risco de contágio. Não 
adianta otimizarmos recursos reprocessando produtos que 
podem perder sua eficácia, gerando uma falsa sensação de 
proteção. De certa forma, a pandemia escancarou a necessi-
dade de investir em conhecimento e reforçou a importância 
estratégica das CMEs. Os gestores precisam ficar atentos, 
pois decisões das CMEs são fundamentais para que existam 
medidas seguras para os pro-
fissionais e pacientes. Enfim, 
temos o compromisso de como 
agir com conhecimento e com 
ética em prol da segurança. Não 
deixa de ser, no mínimo curioso, 
enfrentarmos uma pandemia no 
ano que comemoramos os 200 
anos da enfermagem”

ANDREIA FERREIRA
Enfermeira Supervisora do Centro de Materiais - Hospital 
Órion - Gestão Einstein/GO. Graduada em Enfermagem - FMU 
(2017), Especialização em CME - Academia Aesculap (2018) e 
Pós-graduação em Eficiência Operacional - Faculdade Albert 
Einstein (cursando).
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Maior desafio
“A CME, como unidade transversal de cuidados, permeia toda 
a assistência. Essa é a sua essência e é aí que reside a im-
portância da CME no cenário dos serviços de saúde. Nesse 
sentido, a CME experimenta o paradoxo da (in)visibilidade. 
A pandemia causada pelo coronavírus, constitui, sob a minha 
visão, nosso maior desafio, principalmente porque precisa-
mos, em muitos momentos, oferecer o que não temos e dar 
resultado sem ter estrutura. Além disso, a CME parece ser 
o refúgio e a solução para toda e qualquer escassez de ma-
terial e de conhecimento para o enfrentamento da pandemia, 
como processar o indevido para suprir uma situação caótica 
de desabastecimento. Assim, trabalhamos num ambiente ge-
rador de conflitos. O princípio da “Consciência Estéril” prevê 
o fornecimento de produtos seguramente processados, com 
funcionalidade preservada, na quantidade suficiente e na hora 
necessária. Missão impossível 
na situação absolutamente ex-
cepcional. Esse é o grande de-
safio. ‘Sabe lá, o que é não ter, 
e ter que ter para dar? Sabe lá’. 
Acredito que os profissionais 
vivenciam uma frustração que 
nasce da impotência e da certe-
za do dever não cumprido”.

TERESINHA NEIDE DE OLIVEIRA
Enfermeira Assistencial na CME do Hospital Geral de Fortaleza 
(HGF), da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), des-
de 2007, e Consultora Técnica Independente em CME. Enfer-
meira, especialista em Enfermagem Assistencial pela Universi-
dade Federal do Ceará. Aperfeiçoamento em CME pelo SEAP do 
Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Imagem: AdobeStock
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DENISE GRUN
Enfermeira do Trabalho, Diretora da Idea Consultoria, Consultora em gestão de se-

gurança e saúde ocupacional com foco em excelência operacional. Com mais de 30 

anos de experiência profissional nos mercados médico-hospitalares, saúde e segu-

rança ocupacional e meio ambiente. Trabalhou como gestora em grandes empresas 

multinacionais como DuPont e Johnson & Johnson. Realizou trabalhos de consultoria 

de produtividade em hospitais de São Paulo com foco em CME. Na área de seguran-

ça e saúde ocupacional realizou trabalhos em empresas de vários segmentos como 

L’Oréal, Unilever, Ypê, Ipiranga, Monsanto, Camil, entre outras.

A verdade é que nessa crise cada dia é uma batalha 
a ser travada, o que nos exaure quase por completo e 
nos priva de tempo e clareza para definirmos quais as 
melhores estratégias a serem adotadas para as próximas 
batalhas. Será que existem ferramentas capazes de nos 
auxiliar nessa empreitada? Será que há processos que 
nos permitam ser mais eficientes e ao mesmo tempo re-
duzir custos?

Todos os dias nos defrontamos com notícias de falta de 
materiais de proteção individual e respiradores em todos 
os hospitais nacionais, sejam eles públicos ou privados. 
Conseguir materiais que até há poucos meses eram bá-
sicos e disponíveis em estoques de distribuidores ou fa-
bricantes se tornou um desafio hercúleo, implicando, até 
mesmo, em denúncias de possíveis casos de “pirataria” 
de outros países que estariam interceptando respirado-
res destinados ao nosso país.

Parecem que todos os esforços estão sendo direcionados 
à manutenção dos estoques desses produtos que são es-
senciais para a preservação da vida de pacientes e profis-
sionais de saúde que se encontram na frente de trabalho.

No entanto, uma vez alcançado tal objetivo, como garan-
tir que os mesmos cheguem a tempo, nas quantidades e 
qualidade adequadas? Tão importante quanto ter o ma-
terial é garantir que ele chegue no momento certo, para 
a pessoa certa e na quantidade precisa, de preferência 
reduzindo os desperdícios e desvios nesse processo.

Não são poucos os relatos que temos da falta de controle das uni-
dades operacionais de atendimento aos pacientes, quanto ao que 
recebem, o que devem pedir, o que está em falta e eventuais des-
vios de materiais que estão ocorrendo em hospitais e unidades de 
atendimento. Secretarias foram obrigadas a parcelar as entregas 
desses produtos, pois estavam acabando com uma rapidez inexpli-
cável, evidenciando possíveis desvios.

Frente a esse quadro, emerge um problema sistêmi-
co e nunca bem tratado ou resolvido. A gestão hos-
pitalar com foco em controle de distribuição, uso de 
insumos e a capacitação de profissionais para a ativi-
dade a ser desempenhada. Nesse momento sentimos 
falta de sistemas capazes de identificar em cada uni-
dade de saúde quais as reais necessidades de cada 
material a ser utilizado.

Infelizmente, não vemos sistemas de rastreamento 
e controle de quantidade e qualidade dos materiais 
entregues aos profissionais de saúde para sua pro-
teção. Além disso, frequentemente identificamos o 
total desconhecimento pelos profissionais de como 
utilizar os EPIs necessários, assim como descartá-los 
adequadamente sem se contaminarem.

Esse quadro crônico, encontrado na grande maioria dos hospitais 
brasileiros, só tende a se agravar diante de uma crise como a atual. 
Não são poucos os relatos de que profissionais estão partindo para 
soluções caseiras, amparados em bases de dados restritas e de bai-
xa confiabilidade, para tomada de decisões estratégicas.

É urgente que as instituições de saúde, sejam elas de âmbito nacio-
nal, estadual ou municipal, públicas ou privadas, passem a estabe-
lecer processos mais robustos de gestão de forma a conseguirem 
minimizar os efeitos dessa pandemia.

Atualmente, existem soluções digitais que são capazes de rapida-
mente organizar informações essenciais para a tomada de decisões 
e operacionalizar de forma eficiente e de baixo custo tanto o con-
trole de inventários como distribuição e o controle do uso individu-
al de cada equipamento necessário ao atendimento ao paciente e a 
proteção dos profissionais da área de saúde.

Essas mesmas ferramentas podem auxiliar na capacitação de médi-
cos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de forma a 
se manterem protegidos dos perigos de contaminação, não há mais 
espaço para soluções caseiras, as quais só agravarão um quadro 
que infelizmente já é bastante perverso.

Tempos atrás quando estava diante de um alto executivo do BN-
DES e falávamos sobre a necessidade de estabelecer processos 
mais robustos de controle sobre os investimentos que o banco fi-
nanciava ouvi a seguinte história que ele me relatou e que gostaria 
de compartilhar com vocês:

“Numa reunião internacional que participei, um represen-
tante da Alemanha me perguntou como nós aqui no Bra-
sil conseguíamos conviver sem ter processos e controles 
definidos. Eu respondi ao representante alemão: Nós aqui 
no Brasil sabemos viver em uma bagunça organizada”.

Sai da reunião e refleti sobre o assunto e cheguei as se-
guintes conclusões:

Parece que temos orgulho da nossa desorganização, pois 
isso nos dá a falsa impressão que somos tão criativos que 
superamos qualquer adversidade com sucesso.

Nada melhor do que a realidade para nos mostrar a 
verdade, enquanto a Alemanha com seus processos e 
controles passa por um período de recuperação da pan-
demia com muita cautela e ponderação, baseada em da-

dos reais para tomada de 
decisão estratégica e reto-
mada da economia, nós até 
o momento não sabemos 
a dimensão real do nosso 
problema, não temos esti-
mativas de qual o impacto 
que essa crise nos trará, 
não sabemos quando e se 
poderemos voltar a nossa 
vida normal e o pior não te-
mos ideia de quantas vidas 
perderemos no final dessa 
guerra e, infelizmente, mui-
tos profissionais de saúde 
farão parte dessa estatística.

Nossa desorganização não nos levará a lugar algum, ape-
nas aprofundará um quadro que já se mostra bastante 
sombrio. Podemos e devemos nos orgulhar de nossa 
criatividade, mas que ela seja aplicada junto a processos, 
planejamento e gestões eficientes.
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Os EPIs e os
respiradores chegaram.
E agora, o que fazer?
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No Brasil, a pandemia de Covid-19 também está deixan-
do o Direito Médico doente. “Não poderíamos estar produ-
zindo tanta coisa mal feita como está sendo produzida. Isso é 
fruto de um desconhecimento legislativo aliado a um desco-
nhecimento técnico a respeito do assunto sobre o qual as leis, 
normativas e decretos estão sendo feitos”, sentencia o advo-
gado Josenir Teixeira, 50 anos de idade, 31 dos quais anos tra-
balhando com Direito. Especialista em questões relacionadas 
à área da saúde e do terceiro setor, Teixeira é autor de vários 
livros, entre eles “Assuntos hospitalares na visão jurídica”. 
Nessa entrevista ao NasceCME, ele comenta os principais de-
safios enfrentados pelo Direito Médico diante da pandemia.

NasceCME - A pandemia trouxe diversas novas questões 
para o debate legal. Na sua avaliação, a área jurídica, especi-
ficamente no campo do Direito Médico, está conseguindo dar 
as respostas necessárias para esse momento?
Josenir Teixeira - É preciso considerar que o Direito sempre 
existe a reboque da sociedade. Um fato social acontece, o 
Direito é despertado para aquilo e começa-se a discutir uma 
normatização para aquela situação, até então não prevista. 
Um exemplo é o crime digital, não tínhamos uma lei para 
isso antes porque era algo que não existia. Ou seja, há um 
distanciamento natural entre o tempo das leis e a própria 
sociedade e, historicamente, já temos uma crítica da demora 
como o Direito faz as coisas. O Direito Médico, além de 
todo esse contexto, tem uma coisa mais sensível ainda, por-
que ele diz respeito a nós enquanto seres humanos e proprie-
tários dos nossos corpos, ele diz respeito à nossa vida.

Em uma época de pandemia, tudo se torna muito urgen-
te. E é muito difícil regulamentar uma coisa à medida que 
ela está acontecendo e produzindo consequências imedia-
tas num cenário totalmente indefinido. O risco de produ-
zir uma norma hoje e daqui a 10 dias ela não fazer mais 
sentido, é muito grande. Soma-se a isso uma deficiência 
nos nossos produtores de Legislação que, na ânsia de dar 
respostas, passam por cima de muitos princípios e questões 
constitucionais, produzindo verdadeiras aberrações jurídi-
cas que contradizem o que foi construído pela sociedade ao 
longo de muitos anos.

JOSENIR TEIXEIRA
Graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas 
Unidas (FMU), em São Paulo (1993). Mestre em Direito 
Civil pela FADISP - Faculdade Autônoma de Direito de São 
Paulo (2009). Especializou-se em Direito Processual Civil 
pela FMU (1996), em Direito Empresarial pela Universida-
de Presbiteriana Mackenzie (2001), em Direito do Terceiro 
Setor pela Fundação Getúlio Vargas/SP (2002) e em Direito 
do Trabalho pelo Centro de Extensão Universitária (2002).

NasceCME - Que outros problemas jurídicos a pandemia 
tem trazido?
Josenir Teixeira - Estamos vendo uma sobreposição de nor-
mas. Isso porque todo mundo, num momento como esse, re-
solve se posicionar: Ministério Público Federal e Estadual, o 
CRM (Conselho Regional de Medicina), os 17 conselhos pro-
fissionais da área da saúde, a OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), a Associação dos Lojistas. Todo mundo se acha 
na obrigação de se posicionar com relação a alguma coisa 
e produzir sua própria norma para que seus parceiros, seus 
financiadores, se sintam contemplados. Isso dá margem para 
posições antagônicas que são confrontantes na prática.

Há, ainda, aquilo que eu chamo de “legislação de gabinete”, 
produzida por alguém que simplesmente faz uma consulta no 
Google, vê o que seria o ideal e redige uma norma, sem levar em 
conta se aquilo que está exigindo é viável diante de uma realida-
de de falta de equipamentos, insumos, recursos. Um exemplo 
disso é a cartilha do Ministério da Saúde sobre manejo de corpos 
de pessoas mortas com suspeita de Covid-19, que traz uma série 
de exigências bastante complicadas de serem atendidas.

NasceCME - Quais as consequências desse cenário?
Josenir Teixeira - O resultado é perda de tempo e dinheiro e 
insegurança jurídica. Afinal, quem não cumpre uma determi-
nada norma está sujeito a ser autuado pela fiscalização, mesmo 
sendo impossível cumprir aquilo que foi definido. É preciso 
gastar tempo para ler tudo o que chega. E descobre-se ou que 
são inexequíveis ou que aquela entidade não tem legitimidade 
para dar palpite sobre aquilo. Grande parte do meu dia é dedi-
cado a filtrar o que efetivamente deve ser cumprido, quem tem 
legitimidade para regular determinada situação. Tenho, tam-
bém, orientado vários colegas que me procuram para ajuizar 
ações ou mandatos de segurança para evitar um mal maior lá 
na frente, ou seja: pedir ao juiz a autorização para não cumprir 
determinada resolução porque ela é impraticável, não tem lógi-
ca ou até vai causar danos se realizada daquela forma.

NasceCME - O que seria ideal que acontecesse em um mo-
mento como esse, já que as situações são novas e precisam ser 
reguladas de forma urgente?
Josenir Teixeira - A gente precisava conversar. Ou seja, era 
preciso criar um comitê de crise que reunisse representantes 
de todos os segmentos da sociedade. Não só dos governos 
federal, estaduais e municipais, mas, também, as mais diver-
sas entidades que temos na sociedade para juntos decidirem. 
Se todos pensassem juntos, decidissem e aplicassem aquilo 
que foi consensuado, o risco de errar seria menor. Ao invés 
disso, o que temos visto é cada governo, cada órgão público, 
cada entidade conversando só entre eles e criando o que eles 
acham que tem de ser criado e apresentando para a sociedade. 
Assim, ninguém sabe exatamente o que é valido ou não e, ao 
invés do Direito cumprir seu papel e trazer a tranquilidade de 
termos um norte a ser seguido, traz vários nortes. Isso deixa a 
sociedade insegura e o pior, ao fazer isso, as pessoas se acham 
no direito de querer fazer as coisas do seu próprio modo, ou 
escolhendo, entre tudo, aquilo que lhe convém. Um pensa-
mento que deveria ser coletivo torna-se individual.

O DIREITO 
MÉDICO NO 

CONTEXTO DA 
PANDEMIA
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HOSPITAIS DE CAMPANHA
MAIS UM ALIADO EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA

Hospital de campanha 
modular projetado 
para o atendimento 
de doenças infecciosas 
e tratamento médico 
imediato diante 
de situações de 
emergência, resultantes 
de pandemias, desastres 
naturais e industriais.

O centro médico possui

serviço de laboratório 

próprio, central de material e 

esterilização com autoclaves 

de bancada, possibilidade de 

instalação de termodesinfectoras 

menores), serviço de radiologia 

entre outros. 

Infraestrutura de serviços de apoioMódulo equipado com climatização interna, 
suprimento e extração de ar com filtragem, 
além de recurso de desinfecção

www.lmg.net.br
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