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CARTA ABERTA À POPULAÇÃO PARANAENSE 

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR), neste momento de pandemia, 
vem a público defender a Enfermagem Paranaense. A Enfermagem prima pelo bem coletivo, objetiva 
assegurar à sociedade serviços de saúde prestados por profissionais habilitados, seguindo princípios 
de legalidade, com ética e compromisso com a vida.  

São profissionais de Enfermagem as enfermeiras, as técnicas e as auxiliares de enfermagem 
que compõem a maioria dentre trabalhadores em saúde. A profissão é majoritariamente feminina 
e que diuturnamente assiste pacientes em hospitais, unidades de saúde, serviços de saúde, casas 
de longa permanência, creches, empresas, escolas e nos mais diversos ambientes de assistência à 
saúde.  

A ciência de Enfermagem evolui substancialmente e conta no Paraná com 104.023 
profissionais: 26.446 Enfermeiros, 55.549 Técnicos de Enfermagem e 22.028 Auxiliares de 
Enfermagem. Este grande contingente de pessoas está à frente da pandemia de COVID-19 nos 399 
municípios do Paraná. 

Diante da grave e complexa situação atual, o Coren/PR vem a público informar os 
enfrentamentos desta categoria profissional. O momento pede atualização constante, dedicação, 
rigidez na adoção de normas de prevenção, cumprimento rigoroso de medidas padrão, uso racional 
dos equipamentos de proteção individual, discernimento, solidariedade e a valorização desta 
categoria profissional que atua e continuará atuando na linha de frente da assistência à saúde das 
pessoas. 

Para ampliar, assegurar, manter e aprimorar a assistência de Enfermagem segura aos 
profissionais e cidadãos paranaenses, alguns requisitos são fundamentais:  

 Número e qualificação de profissionais em serviços de saúde de acordo com a demanda 
e seguindo os critérios estabelecidos pela legislação do Conselho Federal de Enfermagem. 
Esta situação perdura a décadas e ainda não está resolvida em muitos municípios do Pa-
raná 

 Fornecimento adequado de máscaras cirúrgicas, N95, N99 ou N100, que devem obedecer 
a critérios rigorosos para uso e acondicionamento. Há denúncias de máscaras cirúrgicas 
sendo reutilizadas. 

 Distribuição de aventais de tecido ou de TNT e capotes adequados e em número sufici-
ente, bem como pijamas cirúrgicos. Temos denúncias de serviços de saúde oferecendo 
aventais inadequados, extremamente curtos, sem punho ou elástico, sequer protegendo 
ou fechando na área do pescoço e de gramatura inadequada.  
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 Os profissionais precisam do fornecimento de antissépticos, álcool gel, toalhas descartá-
veis, luvas e gorros em quantidade e qualidade adequadas às atividades que exercem. Os 
serviços ainda estão se adaptando para cumprir esta exigência do Ministério da Saúde. 

 O transporte ao trabalho precisa ser seguro, em veículos higienizados frequentemente, 
arejados, de forma a não contribuir para transmissão do vírus e a possibilidade de conta-
minação de seus contatos. A maioria dos profissionais de Enfermagem tem dois vínculos 
empregatícios e utiliza transporte coletivo. 

 No trabalho, os profissionais precisam de vestiário apropriado, local para banho, troca de 
roupa, descanso, acompanhado de alimentação e hidratação adequadas. A medicina do 
Trabalho deve monitorar todos os trabalhadores de saúde durante esta pandemia, afas-
tando-o quando infectado ou colonizado. Denúncias ao Coren/PR relatam descaso de hos-
pitais para estas necessidades. 

 Importante que os profissionais da enfermagem recebam assistência psicológica presen-
cial e a distância. Os profissionais não estão recebendo este suporte no local de trabalho. 
O Sistema Cofen e Conselhos Regionais oferece este suporte por meio do Programa En-
fermagem Solidaria (acesse https://juntoscontracoronavirus.com.br/). 

 Aqueles profissionais que apresentarem quadro de infecção precisam da garantia de tra-
tamento adequado e dispensa de atividades laborais. O Coren/PR está monitorando esta 
situação constantemente por meio do Observatório criado pelo Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais (acesse https://bit.ly/3bXD1Pw). 

 O Observatório do Cofen e Conselhos Regionais de Enfermagem tem o registro de quan-
tos trabalhadores estão afastados devido à suspeita de COVID-19, aqueles internados e 
os óbitos. Estas ações visam conhecer a atuar para resolver ou minimizar os problemas 
enfrentados por profissionais da enfermagem. Tal atividade cabe aos Enfermeiros Res-
ponsáveis Técnicos.  

Com este cenário, é fundamental que a população conheça nossas vulnerabilidades e apoie 
os profissionais de Enfermagem.  

Algumas medidas estão sendo adotadas: 

 O Coren/PR, por meio do Comitê de acompanhamento e gestão de crise contra o COVID 
19, vem atuando em articulações proativas visando proteger os profissionais de Enferma-
gem e a sociedade. Segue e apoia as orientações do Conselho Federal de Enfermagem, 
Ministério da Saúde e Secretarias de Estado e Municipais da Saúde. Todas estas informa-
ções estão disponíveis no site do conselho http://corenpr.gov.br/portal/ 
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 O Coren/PR é membro do COE – Centro de Operações em Emergências (Resolução SESA 
317/20) e participa das reuniões diárias. 

 O Departamento de Fiscalização do Coren/PR, juntamente com o CRM, está intensifi-
cando a orientação às instituições de saúde sobre a necessidade de Planos de Contingên-
cia, a real existência e disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o 
correto dimensionamento das equipes para o enfrentamento da pandemia.   

 O quadro epidemiológico é dinâmico e diariamente surgem novos comunicados, orienta-
ções, normas, cartilhas, decretos, fato que exige comunicação permanente e segura aos 
profissionais. O Coren/PR busca por informação confiável e divulga, pois o momento exige 
prudência para o raciocínio lógico e a coerência das atividades em Enfermagem.   

A sociedade paranaense precisa reconhecer e apoiar os profissionais de Enfermagem 
informando, denunciando, requerendo de autoridades e gestores que cumpram suas 
responsabilidades para garantir assistência que o quadro exige e a população merece.  

A seriedade do trabalho de Enfermagem se reflete exitosa quando lhe são oferecidas as 
ferramentas mínimas de que necessita para atuar, caso contrário, estará sujeita a ferir o juramento 
e código de ética da profissão. 

Informe-se mais em: 

www.corenpr.gov.br  

faleconosco@corenpr.gov.br 

http://corenpr.gov.br/portal/ouvidoria 

facebook.com/corenpr | instagram.com/corenpr 

 


