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1 – INTRODUÇÃO

O Mercosul, Mercado Comum do Cone Sul, representa a propos-
ta de integração latino-americana do Cone Sul no contexto da década de
90, que se caracteriza pela transnacionalização político-econômica mun-
dial, com a formação de blocos regionais. Como o objetivo final do
acordo é o mercado comum, esta forma de integração implica na livre
circulação de bens, serviços e fatores produtivos, incluída a livre circula-
ção de trabalhadores, entre os quatro países-membros: o Brasil, a Argen-
tina, o Uruguai e o Paraguai.

Nesse contexto, o livre trânsito dos enfermeiros constitui, atual-
mente, um tema importante para reflexão e análise. Implica, na prática,
enfrentar questões tais como: as políticas de migração; formação e utili-
zação dos enfermeiros (e suas repercussões no sistema formador e
prestador dos serviços de saúde); a equiparação curricular; a regulação e
o controle do exercício profissional.

Desta forma, contemplamos primordialmente nesta pesquisa, a
análise comparada dos recursos humanos, da regulação e da formação dos enfer-
meiros nos quatro países-membros do Mercosul.

Espera-se com este estudo, subsidiar a Organização Pan America-
na de Saúde/Organização Mundial de Saúde-OPAS/OMS, a Rede Ob-
servatório de Recursos Humanos em Saúde-ROREHS, o SGT no 11, o
Ministério da Saúde (Fórum Permanente Mercosul), o Ministério da
Educação e as organizações de enfermagem da região, na formulação de
políticas inerentes ao processo de mobilidade profissional dos enfermei-
ros no Cone Sul. Além da riqueza que, do ponto de vista acadêmico, a
análise da dinâmica de uma mão-de-obra qualificada propicia, pretende-
mos contribuir com as reflexões da enfermagem sobre a sua inserção no
continente, produzindo um conhecimento sobre o qual existe, ainda,
escassa produção científica, sobretudo dirigida às realidades típicas de
países periféricos, tal como as latino-americanas. Estaremos ainda, dan-
do continuidade à nossa linha de pesquisa no CNPq – Profissão, Traba-
lho e Saúde, priorizando a enfermagem, tema que vem nos envolvendo
profissionalmente como participantes da Estação de Trabalho da Escola
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Nacional de Saúde Publica, da Fundação Oswaldo Cruz, integrante da
Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde-ROREHS.

Assim, os objetivos deste estudo são:
• Objetivo geral:
Analisar a dinâmica dos enfermeiros nos países-membros do

Mercosul, tendo em vista os recursos humanos e os processos de regulação
e formação profissional.

• Objetivos específicos:
Identificar a oferta e as formas de ingresso nos sistemas de ensino

para a formação profissional de enfermeiros;

Identificar a disponibilidade de enfermeiros e as formas de
regulação destes profissionais nos países;

Comparar a formação curricular dos enfermeiros na região;

Indicar as simetrias e assimetrias dos recursos humanos, da
regulação e da formação dos enfermeiros nos países do Mercosul.

As fontes de informações utilizadas foram publicações em livros,
relatórios de pesquisas, documentações oficiais e governamentais, como
também, depoimentos de entrevistas realizadas em instituições de ensi-
no e nas organizações de enfermagem no Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai as quais demandaram viagens a estes dois últimos países. Re-
corremos ainda, para a coleta de dados, à aquisição de publicações e
documentos, à comunicação via telefone, correio postal e também à
Internet.

Para tanto, foi utilizada a metodologia comparada cujas contribui-
ções, segundo Badie & Hermet (1993), são importantes na medida em
que a análise das repercussões de um processo político em diferentes
sociedades permite, ao mesmo tempo, conhecer e interpretar outras rea-
lidades; conhecer a nós mesmos através dos outros; relativizar os
determinismos universais desarmando as certezas construídas e definin-
do as fronteiras que separam os domínios do conhecimento universal e
do particular; e, primordialmente, propiciar ao comparatista, a tarefa de
despertar dúvidas.
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O estudo envolveu as seguintes etapas:
• Levantamento e revisão bibliográfica;
• Levantamento da oferta de cursos de graduação em enferma-

gem nos países do Mercosul;
• Levantamento e seleção das organizações representativas de en-

fermeiros no Cone Sul;
• Identificação dos recursos humanos e dos sistemas de ensino e

regulação profissional nos países;
• Seleção das instituições de ensino de enfermagem nos países;
• Elaboração de instrumentos para coleta de dados;
• Contato com as instituições de ensino, organizações de enferma-

gem e Ministérios da Saúde;
• Coleta de dados;
• Análise dos dados;
• Relatório Final (1 Impresso e 1.000 CDs).
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2 – O MERCOSUL

O termo globalização não se reduz à reorganização da economia
mundial, embora ele normalmente esteja associado a processos econô-
micos, tais como circulação de capital, ampliação de mercado e integração
da produção. Além da transnacionalização das relações econômicas, re-
fere-se também às relações sociais, políticas e culturais. A globalização
segundo Vieira (1997) constitui:

uma nova configuração espacial da economia mundial como resultado
geral de velhos e novos elementos de internacionalização e integração,
como também na difusão de padrões transnacionais de organização
econômica e social, consumo, vida ou pensamento, que resultam do
jogo de pressões competitivas do mercado, das experiências políticas ou
administrativas, da amplitude das comunicações ou da similitude de
situações e problemas impostos pelas novas condições internacionais de
produção e intercâmbio.
Na visão de Ianni (1996), a globalização refere-se a um novo surto

do capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório. Na
essência, consensualmente se reconhece o capitalismo como base da
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globalização e, como afirma Ianni, “a história do capitalismo pode ser
vista como a história da mundialização, da globalização do mundo” (1995).
Um processo histórico segundo o autor, que se altera conforme a época
e o jogo das forças do mercado mundial em que o caráter de
mundialização do capitalismo emerge desde meados do século XX e
expande-se excepcionalmente a partir do desabamento do mundo
bipolarizado em capitalismo e comunismo.

Atualmente, a globalização do capitalismo encontra-se com outro
impulso, com um modo de produção intensiva e extensiva, com base em
novas tecnologias, criação de novos produtos, internacionalização do
trabalho e mundialização dos mercados. Ela envolve nações colocando
em xeque o nacionalismo e envolve empresas transnacionais que plane-
jam e controlam minuciosamente os recursos de capital, tecnologia, for-
ça de trabalho, preservam e conquistam mercados e ainda induzem deci-
sões governamentais. Nesse cenário é que ocorre o processo civilizatório
universal do capitalismo, o qual vem revolucionando continuamente as
relações, processos e estruturas regionais e nacionais; envolvendo indiví-
duos e coletividades, grupos e classes sociais; onde são recriadas outras
formas sociais de vida e trabalho; formando ou desenvolvendo institui-
ções, padrões e valores em conformidade com as exigências da
“racionalidade”, da “produtividade”, da “competitividade” e da
“lucratividade” (Ianni, 1996).

Tal é a dinâmica da globalização do capitalismo, que projetos de
desenvolvimento de cunho estritamente nacionais, tornam-se inviáveis,
na medida em que o que está em jogo é a competitividade alcançada no
panorama mundial. A sociedade nacional transforma-se, então, de acor-
do com Ianni (1996), em um subsistema ou segmento de uma totalida-
de, uma “província” da economia global. Como exemplo da
interdependência econômica entre os países e os blocos econômicos, a
crise asiática deflagrada a partir de julho de 1997, em tempo real, nunca
antes vivenciado, desencadeou em todo o mundo as maiores quedas nas
bolsas de valores verificadas na atualidade.

A regionalização ou a formação de blocos de países pode ser vista
como uma “técnica de conservação dos interesses nacionais por meio da
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integração, mas sempre no âmbito da globalização” (Ianni, 1996). Cons-
titui ainda, segundo Ianni (1996):

um processo por meio do qual a globalização recria a nação, de modo
a conformá-la à dinâmica da economia transnacional (...) que envolve
a formação de sistemas econômicos que redesenham e integram econo-
mias nacionais, preparando-as para os impactos e as exigências ou as
mudanças do globalismo.
A emergência dos blocos econômicos supranacionais facilitando a

circulação de mercadorias e capital entre os países que compõem uma
zona de livre comércio, espelha nitidamente o processo de ampliação do
mercado ao mesmo tempo em que configura a reorganização dos Esta-
dos Nacionais. O regionalismo amplia o seu mercado protegendo-o e
viabiliza a articulação e competição no mercado global. Paralelamente,
traçando uma globalização vertical, as gigantescas empresas lideram o
mercado mundial diluindo os limites representados pelas barreiras re-
gionais ou nacionais.

O primeiro bloco econômico aparece com a criação em 1957 da
Comunidade Econômica Européia (embrião da União Européia). En-
tretanto, a tendência à regionalização da economia só é fortalecida a
partir dos anos 80. Atualmente, os mais importantes são: a União Euro-
péia (UE), o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA),
a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC) e o Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL). Outros blocos foram formados, mas
são considerados menos notáveis: a Comunidade do Caribe e o Mercado
Comum (CARICOM); a Associação das Nações do Sudeste Asiático
(ASEAN); a Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimen-
to (ADC); e o Pacto Andino. Em pauta, encontra-se em discussão a
Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), uma idéia elaborada
desde 1994 na primeira Cúpula das Américas em Miami, em que seriam
derrubadas as barreiras comerciais entre os países-membros das três
Américas (Vieira, 1998).

Levando em consideração as inter-relações entre os blocos e o
fato de que os países latino-americanos lançaram-se no processo de
integração parcialmente inspirados no modelo europeu e, ainda, a expe-
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riência já adquirida na formação da UE e do NAFTA em relação às
propostas, aos problemas e soluções tomadas quanto à migração de tra-
balhadores em mercados integrados, torna-se interessante enfocar as
principais características desses dois processos de regionalização1 .

A União Européia formada pelo Tratado de Maastricht (assinado
em dezembro de 1991, vigorando a partir de novembro de 1993) envol-
ve a união política, monetária e econômica prevendo um mercado inter-
no único, um sistema financeiro e bancário comum com moeda própria
– o Euro. Na questão social, foram definidos quatro direitos básicos dos
cidadãos da UE: livre circulação, assistência previdenciária, igualdade
entre homens e mulheres e melhores condições de trabalho. Prevê a
unificação das leis trabalhistas, criminais, de imigração e as políticas ex-
ternas dos países-membros bem como o final do controle de fronteiras
entre os seus signatários. A UE enfrenta, entretanto, a oposição de al-
guns países, principalmente do Reino Unido, que assinou o Tratado com
a ressalva de não adotar a política social comum e de poder aderir ou
não ao Banco Central e à moeda única. A principal crítica à UE é a
transferência do poder dos governos nacionais a um governo único pe-
riodicamente estabelecido em um país participante. Mesmo represen-
tando um bloco economicamente dinâmico, com destaque mundial, vem
apresentando um crescente nível de desemprego. A manutenção dos
salários domésticos e dos empregos encontra-se exposta à ameaça de
países produzindo a custos bem mais baixos, como os produtos asiáti-
cos. As novas tecnologias, incrementando a automação das empresas e a
transferência de fábricas para outros países e continentes com mão-de-
obra de custo menos elevado, continuam aumentando o desemprego na
Europa. Nessa situação, no final de 1994, os países da UE passaram por
cima das suas próprias recomendações sobre a abertura de fronteiras
internas e concordaram em fechá-las a toda pessoa que não tivesse a
possibilidade de procurar emprego fora do país de origem, não só dos
imigrantes dos países pobres, como aqueles da UE. A xenofobia tem

1
 Descritos através dos dados e informações de Chacon (1996), Magnoli e Araújo (1994), e de

Praxedes e Piletti (1997).
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propiciado no continente, sérios incidentes violentos de grupos radicais
já organizados (Vieira, 1998).

O Nafta ou Acordo de Livre Comércio da América do Norte
constitui outro bloco exponencial já que parte de bases econômicas bas-
tantes desenvolvidas, tendo em vista que as empresas norte-americanas
há muito vinham sendo integradas e com influência em todo o mundo.
O Acordo foi assinado em agosto de 1992, entrou em vigência em janei-
ro de 1994 e “parcialmente” integra os EUA, o Canadá e o México,
formando um grande mercado e sistema produtivo. O Acordo estimula
o comércio entre os três países prevendo a eliminação das barreiras ao
comércio de milhares de produtos. Mercadorias e capital deverão circu-
lar livremente do norte do Canadá ao sul do México, ampliando as van-
tagens competitivas das empresas, presumivelmente das empresas nor-
te-americanas e canadenses, dada a disparidade de desenvolvimento eco-
nômico com o México. A idéia é a formação de uma zona de livre co-
mércio para a atuação dessas empresas e dos governos num espaço pro-
tegido. Não por acaso, o Nafta prevê a livre circulação de mercadorias e
capital, mas não de pessoas. Ao contrário da UE, não aponta para a
unificação total das economias dos países-membros ficando também
os trabalhadores proibidos de migrar em busca de melhores empre-
gos. Como acontece com a UE, a tendência é de deslocamento de
fábricas de trabalho intensivo para o México onde a mão-de-obra é
mais barata; ponto que constitui oposição ao Nafta pela central nor-
te-americana de trabalhadores. Também a rejeição por imigrantes nos
EUA fica evidente pelo custo social destes ou de sua capacidade de
retirar empregos de cidadãos americanos, os quais enxergam os imi-
grantes, especialmente os latinos e os mexicanos, como demandantes
de custos sociais e um perigo para o futuro, na estagnação ou piora
do seu padrão de vida (Vieira, 1998).

Nesse contexto mundial, podemos dizer que o Tratado de Assun-
ção – oficialização do Mercosul – é o resultado atual de um processo
histórico recente de tentativas de integração econômica na América La-
tina. Portanto estamos tratando de uma realidade contemporânea em
que o eixo de integração entre países constitui a ampliação do mercado
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através da constituição de uma zona de livre comércio regional no contex-
to da globalização econômica. Nesse sentido, em que a união entre os
vizinhos parece ser a forma viável de sobrevivência, os países do Cone
Sul vêm superando suas divergências geopolíticas datadas do século XIX,
nas quais o Brasil e a Argentina disputaram a Província Cisplatina que
com a sua independência se transformou no Uruguai em 1828; bem
como, na disputa sangrenta da Argentina, Brasil e Uruguai contra o
Paraguai, o qual terminou a guerra quase totalmente destruído, tendo
perdido três de cada quatro dos seus habitantes.

No século XX chegaram a ocorrer várias tentativas de integração:
o Pacto de Santiago (ou ABC), nos anos 50; a Associação Latino-Ame-
ricana de Livre Comércio (ALALC), em 1960; o Acordo de Cartagena
ou Pacto Andino, assinado em 1969; e a Associação Latino-Americana
de Intercâmbio (ALADI), que substituiu a ALAC em 1980 (Praxedes &
Piletti, 1997). Segundo Bandeira (1993), em face das dificuldades finan-
ceiras com que a Argentina desde 1948 começou a defrontar-se, o Pacto
do ABC constituía a proposta de Juan Domingos Perón de uma união
aduaneira entre a Argentina, Brasil e Chile. Entretanto, na avaliação do
autor, as diferentes situações políticas internas da Argentina e do Brasil
(na qual, ao contrário de Perón, Getúlio Vargas se defrontava com forte
oposição política interna inibindo a sua autonomia em relação à política
externa), fizeram com que o Pacto, de fato, não se concretizasse, servin-
do inclusive para fomentar a campanha contra Vargas visando a sua
derrubada do poder, que terminou por levá-lo ao suicídio em 24 de
agosto de 1954.

Por sua vez, Perón não resistiu no governo mais do que um ano e
em 19 de setembro de 1955 teve de renunciar à presidência após quatro
dias de rebelião conjunta da Marinha e do Exército. A Associação Lati-
no-Americana de Livre Comércio, criada através do Tratado de Monte-
vidéu em 1960, previa o estabelecimento gradual de uma zona de livre
comércio inicialmente entre o Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai,
México e Uruguai. Mais tarde, recebeu as adesões da Colômbia, Equa-
dor, Venezuela e Bolívia, envolvendo quase toda a América do Sul, além
do México. O Tratado de Montevidéu foi firmado baseado em três prin-
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cípios: preferência comercial interna, recíproca e complementar com o
objetivo de criar uma zona de livre comércio e não uma união aduaneira,
dadas as assimetrias econômicas e legais dos diversos países signatários
(Magnoli & Araújo, 1994).

Mesmo num projeto desenvolvimentista comum através do mo-
delo cepalino – implantação da industrialização por substituição às im-
portações – as desigualdades econômicas entre os países da ALALC e a
disputa entre o Brasil e a Argentina na aspiração do status de potência
hegemônica na América Latina, segundo as opiniões de Magnoli & Ara-
újo (1994) e de Bandeira (1993), constituíram os entraves para os objeti-
vos do Tratado de Montevidéu de 1960. O Pacto Andino, segundo Chacon
(1996), reduziu-se à formação de uma área com diminuição de tarifas
aduaneiras de exportação e importação para as grandes empresas locais
e as multinacionais, realidade também ocorrida com a ALALC. Em 1980,
foi celebrado o segundo Tratado de Montevidéu que deu origem à Asso-
ciação Latino-Americana de Integração (ALADI), a qual recebeu a ade-
são de todos os países integrantes da sua predecessora, a ALALC. O
Tratado, menos pretensioso e mais flexível (já que não estabeleceu um
cronograma ou prazos para a formação de zonas de livre comércio),
estimularia a concretização de acordos entre os países, de diminuição
recíproca das tarifas aduaneiras, de acordos parciais por pares ou grupos
de países do Tratado e acordos de maior alcance regional (Chacon, 1996).
Entretanto, segundo Magnoli e Araújo (1994), durante a década de 1980,
a crise das dívidas externas dos países que levou à restrição das importa-
ções e à recessão generalizada com conseqüente carência de capitais,
impediu a intensificação comercial entre os países membros da ALADI.
Como parte do processo da ALADI e mesmo em meio à crise econômi-
ca, a Argentina (politicamente democratizada com eleições livres em
1983) e o Brasil (passando pela abertura política gradual) estabeleceram
em 1988 um acordo, o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvol-
vimento, firmado pelos presidentes Raul Alfonsín e José Sarney. Tal Tra-
tado propunha iniciar um processo gradual de formação de um mercado
comum entre os dois países, num prazo de dez anos, harmonizando as
políticas monetária, fiscal, cambial, agrícola e industrial (Bandeira, 1993).
A superação do autoritarismo (também no Uruguai com eleições livres
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em 1985), a prolongada crise econômica latino-americana e ainda, as
transformações no panorama mundial (o rompimento dos paradigmas
leste/oeste e a tendência à constituição de blocos regionais), na opinião
de Magnoli & Araújo (1994), constituíram os fatores decisivos para o
deslocamento da disputa por influência geopolítica para a idéia de coo-
peração econômica entre os países latino-americanos. Os entendimen-
tos entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai na avaliação de Bandeira
(1993), alcançaram uma dimensão sem precedentes na América Latina,
não apenas econômica, mas também política, contribuindo inclusive para
estabilizar politicamente a Bolívia e em 1989, acelerar a redemocratização
no Paraguai com a derrubada da ditadura de Alfred Stroessner, além da
realização de eleições livres no Chile.

Em 1990, a Ata de Buenos Aires assinada pelos presidentes
Carlos Menen e Fernando Collor, defensores dos ajustes neoliberais,
adaptou os objetivos propostos no Tratado de Integração, Coopera-
ção e Desenvolvimento de 1988, às políticas de abertura econômica
e reforma aduaneira, reduzindo o prazo de dez anos para quatro (até
dezembro de 1994) para alcançar o mercado comum (Bandeira, 1993).
Assim, o tratado de Assunção criando o Mercado Comum do Sul
(Mercosul) firmado em 1991 entre o Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai, consolidou as diretrizes do Tratado de 1988 e da Ata de
Buenos Aires de 1990. Desta forma, o Tratado de Assunção foi assi-
nado em 26 de março de 1991 entrando em vigor em 29 de novem-
bro de 1991, com adesão dos quatro “Estados-Partes” (Brasil, Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai). Ele é estruturado em vinte e quatro
artigos organizados em seis capítulos: 1) Propósitos, Princípios e Ins-
trumentos, 2) Estrutura Orgânica, 3) Vigências, 4) Adesões, 5) Deve-
res, 6) Disposições Gerais (Figueiras, 1996).

O tratado prevê assim, a constituição de um mercado comum
o qual implica a livre circulação de bens, serviços e fatores produti-
vos (capital e trabalho) entre os países-partes ou países-membros.
Prevê também a duração indefinida, abertura à adesão dos demais
países-membros da ALADI e renúncia à condição de Estado-Parte.
Através dos artigos e anexos, os países-membros deveriam eliminar
todas as restrições comerciais atingindo a união aduaneira, são defi-
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nidos os produtos de acordo com a sua qualificação de origem (pro-
duzidos integralmente ou parcialmente nos territórios dos países), a
certificação obrigatória desses produtos de acordo com requisitos de
origem para sua exportação, a salvaguarda à importação de determina-
dos produtos que causarem ameaça ao mercado do país importador e
ainda definem subgrupos de trabalho para a coordenação das políticas
econômicas. O Tratado constitui, portanto, um instrumento jurídico e
uma declaração de intenções dos governos, com estabelecimento de metas
e prazos. Para estabelecimento do mercado comum previu-se, ainda, a
estrutura institucional definitiva dos seus órgãos de administração e suas
atribuições específicas.

Em 16 e 17 de dezembro de 1994, os Poderes Executivos dos
países se reuniram e assinaram nesse último dia o Protocolo de Ouro
Preto, documento jurídico adicional ao Tratado de Assunção (Praxedes
& Piletti, 1997). O Protocolo é organizado em doze capítulos e cin-
qüenta e três artigos (Figueiras, 1996). Define a Estrutura Institucional
do Mercosul, os seus órgãos e atribuições; a Personalidade Jurídica
(passando o Mercosul a ser considerado pessoa jurídica de direito
internacional); o Sistema de Tomadas de Decisões (por consenso e
presença dos Estados-Partes); a Aplicação Interna das Normas Ema-
nadas dos Órgãos do Mercosul); as Fontes Jurídicas (o Tratado de
Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e acordos adicionais a estes e
as decisões do Conselho e do Grupo Mercado Comum e da Comis-
são do Comércio Comum); o Sistema de Solução de Controvérsias
(onde são referidas as fontes jurídicas para esse fim); o Orçamento
(para o financiamento da Secretaria Administrativa do Mercosul por
contribuições em partes iguais dos países); a Revisão (quando neces-
sária da estrutura institucional); a Vigência (com duração indefini-
da); e as Disposições Gerais e Transitórias. Em anexo ao Protocolo,
consta o Procedimento Geral para Reclamações perante a Comissão
de Comércio, onde se estabelece os procedimentos a serem seguidos
diante de reclamações dos países-membros.

Como o objetivo final do acordo entre os países membros é o
mercado comum, esta forma de integração requer à priori que duas eta-
pas anteriores e já consideradas clássicas, sejam percorridas: a formação
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da zona de livre comércio e a união aduaneira2 . O mercado comum
implica, pois, numa etapa posterior a estas, agregando a livre circulação
de serviços e fatores produtivos (capital e trabalho) com a eliminação de
todas as formas de discriminação. O tipo de integração que se almeja no
Mercosul, como o próprio nome diz, é, portanto, mais profundo do que
o proposto no NAFTA (onde só se propõe a zona de livre comércio) e
mais próximo da EU, porém não tão profundo, tendo em vista que esta
última propõe além de um mercado comum, a união monetária e a união
política3.

De forma ambiciosa, o Tratado de Assunção previa o funciona-
mento do mercado comum a partir de 1° de janeiro de 1995, ou seja, em
menos de quatro anos a partir da sua assinatura, significando que have-
ria segundo a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul (CPCM,
1996): a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capital; a eliminação
dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias (como cotas e exi-
gências sanitárias) para a circulação de mercadorias; o estabelecimento
de uma tarifa externa comum, a adoção de uma política comum em
relação a terceiros Estados e a coordenação de posições em foros econô-
micos e comerciais quer regionais ou internacionais; a coordenação de
políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-Partes; e a
harmonização das legislações em todas as áreas e setores pertinentes ao
processo de integração.

No tocante ao nosso particular interesse neste estudo, nesse curto
prazo, previa-se a livre circulação dos profissionais de saúde nos merca-
dos de trabalho dos países; a coordenação política do setor saúde nos

2
 A zona de livre comércio compreende o espaço geográfico de dois ou mais países em que se

eliminam significativamente os direitos alfandegários e outras formas de restrição comercial à
circulação de produtos da região; e a união aduaneira, compreende, além disto, a aplicação, por
parte dos países-membros, das mesmas tarifas alfandegárias e da mesma política comercial
para produtos originários de terceiros países de fora da região (Thorstensen et al., 1994).
3
 Segundo ainda Thorstensen, consideradas como respectivamente a quarta e quinta, ou as

últimas etapas de integração total entre os países, nas quais, ao final do processo é criada a
moeda única – como é a proposta do EURO – e a criação de uma política comum de relações
externas, de defesa e de segurança.
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quatro países; a harmonização legal e fiscal em relação à migração dos
profissionais, das questões trabalhistas e ainda, em relação à formação e
exercício profissional.

No entanto, o Protocolo de Ouro Preto definiu 31 de dezembro
de 2005 como o prazo limite para completar a segunda etapa do proces-
so de integração, ou seja, a união aduaneira, podendo o mercado comum
existir, portanto, a partir de 2006. Comercialmente, o bloco Mercosul já
vem apresentando crescente volume de negócios e seu impulso acelera-
do atraindo a adesão de outros países da América Latina. Como partici-
pantes do Pacto Andino, a Bolívia (assim como o Peru, Venezuela e
Colômbia) enfrenta como obstáculo à participação como de país-mem-
bro do Mercosul, o próprio Tratado de Assunção que não permite a
entrada de países pertencentes a outros blocos (na condição de mem-
bro) e sim, através de acordos mais superficiais do que o mercado co-
mum. Peculiar é a situação do Chile que não pertencendo ao Pacto
Andino, associou-se ao Mercosul por meio apenas do livre comércio. O
país na verdade representa a experiência pioneira de aplicação da doutri-
na neoliberal na América Latina desde o longo período ditatorial de
Augusto Pinochet (1973-1990). Mesmo o governo civil eleito em 1990
não alterou as principais diretrizes econômicas, fazendo com que hoje o
Chile apresente a economia mais aberta do continente com taxas alfan-
degárias bastante inferiores às atuais e pretendidas gradualmente no
Mercosul.

Como destacado anteriormente, estão em pauta as negociações
nas três Américas, a formação da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA), na qual o Mercosul vem sendo o ator principal de diálogo e
posicionamento da América Latina. Além desses processos de integração
em zonas de livre comércio, o Mercosul e a União Européia já assinaram
desde 1995, as bases de um acordo entre ambos (Chacon, 1996), no qual
as partes se comprometem a intensificar as suas relações comerciais.

No Mercosul, se de um lado já existe expansão das negociações
empresariais e comerciais, por outro, em situação mais delicada encon-
tram-se os trabalhadores, já que a partir da união aduaneira se pressupõe
a sua livre mobilidade no mercado de trabalho do Cone Sul. O que se
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percebe é que os interesses econômicos inerentes ao processo de
integração estão sendo conduzidos rapidamente, sendo selados acordos
bastante delineados entre os países. O mesmo não se pode dizer que
vem ocorrendo em relação aos trabalhadores e às questões trabalhistas.
Interessante observar que embora o Tratado de Assunção em suas justi-
ficativas preliminares destaque as vantagens sociais almejadas no Mercosul
como “acelerar seus processos de desenvolvimento com justiça social
(...) modernizar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade de
bens e serviços disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida de
seus habitantes” (Figueiras, 1996), o próprio Tratado não explicita a área
social e de mercado de trabalho como o faz para as demais áreas no seu
artigo 1°. Este prevê a coordenação das políticas macroeconômicas e
setoriais – de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária,
cambial e de capitais, serviços, alfandegária, transportes e comunicações
e outras que se acordem, e o compromisso dos Estados-Partes de har-
monizar suas legislações nas áreas pertinentes. Portanto, o Tratado, de
antemão e contraditoriamente, não se compromete com as questões so-
ciais, as trabalhistas e, relacionado ao nosso tema, o setor saúde e, ainda,
o de educação. Lembrando que o Grupo Mercado Comum tem a prer-
rogativa de constituir os subgrupos de trabalho, o mesmo aprovou ape-
nas após cinco anos de assinatura do Tratado, o subgrupo n°11, o de
Saúde, em 1996 (Brasil, 1996). Em relação às questões dos trabalhado-
res, um subgrupo de trabalho foi criado em dezembro de 1991 (após
nove meses da assinatura do Tratado) o qual se manteve com o Protoco-
lo de Ouro Preto.

O Protocolo de Ouro Preto definiu a estrutura do Mercosul da
seguinte forma: Conselho do Mercado Comum (CMC), órgão máximo
do Mercosul, ao qual cabe a condução política do processo de integração
e é formado pelos ministros das Relações Exteriores e da Economia dos
países membros; Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo do
Mercosul, coordenado pelos Ministérios de Relações Exteriores de cada
país; Comissão de Comércio do Mercosul (CCM), órgão encarregado de
assistir ao Grupo Mercado Comum na aplicação dos instrumentos de
política comercial comum; Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul,
órgão representativo dos Parlamentos dos Países do Mercosul; Foro



24

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

Consultivo Econômico e Social do Mercosul, órgão de representação
dos setores econômicos e sociais com função consultiva elevando reco-
mendações ao GMC; Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM), ór-
gão de apoio operativo, responsável pela prestação de serviços aos de-
mais órgãos do Mercosul. A estrutura atual do Mercosul pode ser
visualizada na Figura 1.

O Grupo Mercado Comum é assessorado em suas atividades por
Subgrupos de Trabalho, Reuniões Especializadas e Grupos Ad Hoc. Cada
um desses foros auxiliares, Subgrupos de Trabalho (SGT) trata de temas
específicos:

Figura 1
Estrutura do Mercosul

Fonte: http://inmetro.gov.br/barreirastecnicas/estrutMercosul.asp
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SGT 01 – Comunicações
SGT 02 – Aspectos Institucionais
SGT 03 – Regulamentos Técnicos e Avaliação de Conformidade
SGT 04 – Assuntos Financeiros
SGT 05 – Transportes
SGT 06 – Meio Ambiente
SGT 07 – Indústria
SGT 08 – Agricultura
SGT 09 – Energia e Mineração
SGT 10 – Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social
SGT 11 – Saúde
SGT 12 – Investimentos
SGT 13 – Comércio Eletrônico
SGT 14 – Acompanhamento de Conjuntura Econômica e Co-

mercial
O Subgrupo 11, de Saúde, é composto por três Comissões: Co-

missão de Produtos para a Saúde (com oito Grupos Ad-Hoc); Comissão
de Vigilância Epidemiológica e Controle Sanitário de Portos, Aeropor-
tos, Terminais e Pontos de Fronteira (com duas Subcomissões); e a Co-
missão de Prestação de Serviços de Saúde (com três Subcomissões, quais
sejam: a Subcomissão Prestação de Serviços de Saúde, a Subcomissão
Exercício Profissional e a Subcomissão Tecnologia em Saúde). A Co-
missão de Prestação de Serviços de Saúde ocupa-se, segundo a Secreta-
ria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (Brasil, 2003), das
relações coletivas e individuais de trabalho, do livre trânsito de trabalha-
dores, da formação profissional, da compatibilização dos currículos de
formação, do registro profissional, da regulação do trabalho, e dos pré-
requisitos para o exercício profissional no Mercosul.

Desta forma, o SGT 10, o SGT 11, assim como as Reuniões dos
Ministros da Saúde e da Educação dos países do Mercosul, são foros
relacionados ao nosso presente objeto de estudo e visualizando-os, al-
guns Acordos no Mercosul são assinalados no capítulo 3.
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3 – ACORDOS NO MERCOSUL: EDUCAÇÃO SUPERIOR,
RESIDÊNCIA, TRABALHO E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Educação Superior

No setor educacional, acompanhando as negociações econômi-
cas, desde 1991, os Ministros da Educação dos países acordaram a cria-
ção do Setor Educativo do Mercosul (SEM), em 13 de dezembro, como
um espaço para o tratamento específico das questões educativas no pro-
cesso de integração regional. Na Trajetória da SEM, são reconhecidas
duas etapas: a primeira (1991-1995) é caracterizada pela construção de
instrumentos operativos e a superação dos obstáculos referentes à mo-
bilidade de alunos na região; a segunda (de 1995 até a atualidade) regis-
tra avanços do processo de implementação de políticas de impacto dire-
to nas sociedades da região. Desta forma, a SEM já elaborou quatro
Planos Trienais (Brasil, 2005a):

• O primeiro foi aprovado em 01 de junho de 1992 na Argentina
e ratificado em Ouro Preto, em 09 de dezembro de 1994, no qual foram
assinaladas as seguintes áreas como prioritárias para a cooperação e a
integração: a) Formação de uma consciência de cidadania favorável ao
processo de integração; b) Formação de Recursos Humanos para contri-
buir com o desenvolvimento econômico; c) Compatibilização e
harmonização dos sistemas educativos.

• O segundo Plano Trienal foi assinado em 20 de junho de 1996,
no documento “Mercosul 2000, Desafios e Metas do Setor Educativo”
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o qual assinala como desafios: 1) Reafirmar a identidade cultural; 2)
Alcançar a transformação produtiva com equidade; 3) Fortalecer a de-
mocracia no marco da integração. Assim, o Plano identifica como áreas
principais de trabalho: Renovação Educativa; Avaliação Educativa; Sis-
temas de Informação; Educação, Trabalho e Cooperação Interuniver-
sitária.

• O terceiro Plano corresponde ao período de 1998-2000 e con-
sidera as seguintes áreas prioritárias: Desenvolvimento da identidade
regional por meio do estímulo ao conhecimento mútuo e a uma cultura
de integração; Promoção de políticas regionais de capacitação de re-
cursos humanos e melhoria de qualidade da educação.

• O quarto Plano Trienal foi celebrado em Assunção, em 28 de
junho de 2001, correspondendo ao período de 2001-2005, o qual identi-
fica seis princípios orientadores para o setor educativo regional: 1) A
agenda educativa da SEM vinculada às políticas educativas regionais (para
maior impacto dos sistemas educativos no conjunto da sociedade); 2) A
educação como espaço cultural (para fortalecimento de uma consciên-
cia favorável à integração que valorize a diversidade e a importância dos
códigos culturais e lingüísticos); 3) O processo de integração se fortalece
na instituição educativa (para impactar fortemente as instituições
educativas, especialmente nos níveis primário e médio); 4) A integração
exige educação de qualidade para todos (para atender as necessidades
educativas dos setores mais vulneráveis a fim de superar as iniqüidades
existentes); 5) O fortalecimento do diálogo com a sociedade para envol-
ver os distintos atores educativos no processo de integração; 6) A mobi-
lidade e intercâmbio de atores educativos (para o desenvolvimento e
fortalecimento de redes e experiências).

O Plano Trienal de 1992 ratificado na Argentina em 1994, além
das áreas prioritárias citadas, teve como pressupostos para a sua ação:
políticas educativas articuladas com as estratégias de desenvolvimento;
agilização das modalidades de planificação e de gestão vinculadas a pro-
cessos de reforma estatal em curso; fortalecimento da eficácia da
governabilidade dos sistemas educacionais; eficiência da distribuição de
recursos e da efetividade na transmissão de habilidades, destrezas e co-
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nhecimentos; melhoria de qualidade educacional em todos os níveis;
oferta das mesmas oportunidades educativas aos integrantes de todos
os setores sociais; promoção de programas atualizados em que a for-
mação e a capacitação docente considerem o conteúdo e a didática; e
ainda, estabelecimento de uma nova aliança entre o setor educativo e o
setor produtivo, com vistas ao atendimento dos processos de
reconversão competitiva, em que ocorra uma aproximação generaliza-
da e igualitária do conhecimento científico e tecnológico (Plan Trienal,
1992). Foram ainda previstas definições de medidas que facilitem a
mobilidade de docentes e de técnicos nos processos de capacitação de
recursos humanos e de criação de mecanismos que permitam o reco-
nhecimento dos estudos e a homologação de títulos obtidos nos dife-
rentes países (Plan Trienal, 1992).

Apesar dos apelos à justiça social contidos nos pressupostos des-
te Plano (tal qual o acesso universal e igualitário à educação e apropri-
ação generalizada do conhecimento científico e tecnológico), percebe-
se a predominância dos princípios de produtividade e competitividade
para o setor educacional, o qual estaria também estreitamente vincula-
do ao setor produtivo ou ao desenvolvimento econômico dos países.
Essa predominância ideológica do Plano suscitou polêmicas no meio
acadêmico principalmente no que se refere à integração entre pesquisa
acadêmica e empresa. Como foi o confronto de idéias no seminário
internacional “O Papel da Universidade no Processo de Integração
Latino-Americana – O caso do Mercosul” em que de um lado se defen-
deu a maior sintonização das universidades com as necessidades práti-
cas e imediatas do setor produtivo para o desenvolvimento econômico,
por outro, se rejeitou esta idéia por reduzir o papel da universidade à
execução de pesquisas dispostas num “cardápio” estabelecido pelas
empresas privilegiando a pesquisa aplicada em detrimento da básica
(UNESP, 1995). Na essência, esperava-se com o Plano a reorganiza-
ção universitária para o desenvolvimento e a corrida tecnológica em
acordo com a reordenação capitalista já em curso na América Latina.
Embora se conteste, na verdade, a universidade já vem tendo que acom-
panhar a reordenação capitalista, visível pelas pressões e mudanças
sobre ela, no sentido de sua reorganização através do seu sucateamento,
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processo já instalado nos países do Mercosul segundo a análise de Lei-
te (1994). Assim atuam a pressão sobre os salários dos professores,
redução de verbas para as universidades públicas, corta-se recursos das
agências financiadoras de pesquisas e implanta-se sistemas de controle
de qualidade total nas universidades. Esse meio adverso ao corpo do-
cente e aos intelectuais vem propiciando suas saídas das universidades
públicas precocemente ou por desligamento, e a contribuição com ins-
tituições privadas de ensino.

Mais recentemente, no caso do Brasil, Vieira & Amâncio Filho
(2005), constatam em um estudo com dados de 1995 a 2003, a intensa
privatização do sistema de ensino graduado em saúde no país. Este fe-
nômeno foi tão intenso, que em 2003, apenas para a graduação em Me-
dicina, a oferta pública de cursos é um pouco maior do que a oferta
privada. Todas as outras graduações em saúde estão sendo ofertadas
majoritariamente através de cursos particulares. Mesmo assim, a oferta
de cursos públicos de medicina é de 65 cursos, e privados, de 60 cursos
(48,0% do total). Desta forma, 70,0% (1.989) da oferta total dos cursos
de todas as graduações (2.840) é de instituições privadas. O setor públi-
co oferta, portanto, apenas 30,0% do total de cursos das graduações em
saúde, ou seja, 851 cursos. A privatização do ensino da Fisioterapia é de
88,3% dos cursos; Fonoaudiologia, de 85,4%; Biomedicina, de 83,9%;
Psicologia, 81,3%; Nutrição, 81,0%; Farmácia, 76,9%; Terapia
Ocupacional, 74,3%; Enfermagem, 73,4%; Odontologia, 68,8%; Servi-
ço Social, 68,4%; Educação Física, 64,7%; Medicina Veterinária, 63,6%;
e Biologia, 51,4%.

 A realidade das universidades do Mercosul, as suas assimetrias e
problemas têm sido identificados e discutidos por grupos de estudos
específicos organizados nas universidades e em seminários internacio-
nais. Os temas de discussão de tais grupos e seminários têm sido predo-
minantemente a identificação das assimetrias dos sistemas educacionais
dos quatro países, como também a discussão apontada do papel da uni-
versidade no processo de integração. Os impasses à harmonização dos
sistemas educacionais se revelam de grande monta já que seus sistemas
de ensino apresentam grandes diferenças que se estendem desde a sua
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origem (data de criação dos sistemas de ensino superior, modelos que
os inspiram, magnitude e dependência administrativa) até diferencia-
ções conjunturais como forma de acesso, composição, qualificação do
corpo docente e desenvolvimento dos diferentes tipos de ensino, como
graduação e pós-graduação. Assim, Morosini (1994), Saraiva & Corrêa
(1993), apontam como grandes entraves à harmonização dos sistemas
educacionais superiores dos países do Mercosul, os diversos paradigmas
de formação (predominantemente teórico e erudito no Brasil,
humanístico no Uruguai e profissionalizante na Argentina e Paraguai),
a diversidade interna e entre os países, do sistema em relação à quanti-
dade, a natureza institucional e a dependência administrativa. As auto-
ras apontam ainda o grande desenvolvimento da pós-graduação brasi-
leira, a sua pequena existência nos demais países com conseqüente
menor qualificação do corpo docente de ensino superior, e ainda, o
acesso à graduação bastante diferenciado.

Pode-se perceber então que a harmonização pretendida dos sis-
temas constitui uma tarefa árdua considerando as diferenças de nature-
za interna e entre os países, já que estaria em jogo uma harmonização
de conteúdos curriculares nessas marcadas assimetrias como condição
indispensável para a mobilidade discente. Entretanto, acordos mais
simplistas tornam-se possíveis, com base em harmonização de cargas
horárias nas diversas graduações e em diferentes áreas do conhecimento;
aliados também a acordos, mas já, não tão simplistas, entre as organiza-
ções corporativas e de controle do exercício profissional das diferentes
profissões existentes nos países.

Com base na análise das experiências de integração universitária
na União Européia e no Nafta, Morosini (1994) destaca que apesar dos
programas serem política e financeiramente sustentados por acordos entre
países, estes vêm apresentando obstáculos onde se destacam a insufici-
ência de recursos financeiros, as restrições de imigração, a variedade de
idiomas, a existência de uma estrutura de programa sobre a estrutura
universitária já existente, o surgimento de um processo de burocratização
com uma grande e adicional administração, os diferentes anos acadêmi-
cos nos hemisférios norte e sul, a variação da duração dos cursos e as
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A partir de 2001, atendendo recomendação de revisar a estrutura
dos órgãos dependentes do Conselho do Mercado Comum (CMC) e do
Grupo Mercado Comum (GMC), realizou-se substantiva reformulação
na estrutura organizacional do Setor Educacional do Mercosul (SEM),
buscando conferir maior agilidade e operacionalidade aos trabalhos des-
sa instância. Assim, a Decisão CMC/DEC/15/2001 aprova a estrutura
orgânica e o Plano de Ação 2001-2005 do Setor Educacional do Mercosul,
Bolívia e Chile (Brasil, 2005 b). As Comissões Técnicas Regionais (CTR)
foram redefinidas e alguns Grupos de Trabalho (GT) foram incorpora-
dos às novas instâncias que foram criadas, enquanto outros foram extin-
tos. A Reunião de Ministros da Educação (RME) permanece como a
instância máxima decisória do SEM, responsável pela definição das po-
líticas a serem implementadas na área educacional para apoiar o proces-
so de integração regional. O Comitê Coordenador Regional (CCR) se-
gue como instância responsável para propor políticas de integração e
cooperação no âmbito da educação, de assessorar a RME e de coordenar
o desenvolvimento da atuação do SEM. Criaram-se três Comissões Re-
gionais Coordenadoras de Área (CRC), por nível de ensino (Educação
Básica, Educação Tecnológica e Educação Superior), que têm a seu car-
go a incumbência de assessorar o CCR na definição das estratégias de
ação do SEM e de propor mecanismos para a implementação dos obje-
tivos e linhas de ação definidas no Plano de Ação do Setor (Brasil, 2005
b). A metodologia de trabalho do SEM passa a ser orientada por meio da
elaboração e execução de projetos, com objetivos e prazos definidos e
cujos resultados podem ser avaliados, sobretudo no que se refere ao
impacto que produz nos sistemas educacionais dos países-membros e
associados do Mercosul. Para a elaboração e implementação desses pro-
jetos, serão convocados Grupos Gestores de Projetos (GGP), constitu-
ídos como instâncias temporárias específicas convocadas ad hoc pelo
CCR, vinculados a CRC ou ao próprio CCR. A instância à qual o GGP
estará vinculado será responsável pelo acompanhamento da gestão e da
execução do projeto. O Sistema de Informação e Comunicação (SIC)
fortalece seu papel de instância responsável por suprir as necessidades
de comunicação, gestão do conhecimento, informação e trabalho coo-
perativo no âmbito do SEM.
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De acordo com os seus princípios orientadores, a SEM redefiniu
os seus princípios estratégicos, vigentes na atualidade (Brasil, 2005 b):

• Fortalecimento da consciência cidadã favorável ao processo de
integração regional que valorize a diversidade cultural;

• Promoção de uma educação de qualidade para todos na região e de
políticas de formação e capacitação de recursos humanos competentes;

• Conformação de um espaço educativo regional de cooperação
solidária.

Por sua vez, o Plano Trienal de 2001–2005 indica na área da edu-
cação superior o desenvolvimento das atividades, em três blocos temáticos
(Brasil, 2005 c):

• Acreditação (um sistema de carreiras como mecanismo de reco-
nhecimento de títulos de graduação que facilitará a mobilidade na re-
gião, estimulará os processos de avaliação com o fim de elevar a qualida-
de e favorecerá a comparabilidade dos processos de formação em rela-
ção à qualidade acadêmica);

• Mobilidade (em que a constituição de um espaço comum regio-
nal na educação superior tem como um dos seus pilares o desenvolvi-
mento de programas de mobilidade, os quais abarcam projetos e ações
de gestão institucional e mobilidade estudantil, sistema de transferência
de créditos e intercâmbio de docentes e investigadores. Uma primeira
etapa encontra-se em pauta, ou a recuperação de programas existentes
na região com o fim de potenciá-los e promover a criação de novos
âmbitos de cooperação, expandindo a relação entre universidades e as-
sociações de universidades);

• Cooperação interinstitucional (os atores centrais deste processo
de integração regional em matéria de educação superior são as próprias
instituições universitárias. Neste sentido, considera-se de fundamental
importância potenciá-las e estimular novas ações. A ênfase é dada para
ações conjuntas de desenvolvimento de programas colaborativos de gra-
duação e pós-graduação, em programas de investigações conjuntas, na
constituição de redes de excelência e no trabalho conjunto com outros
níveis educativos em matéria de formação docente).
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O Plano Trienal de 2001–2005 indica na área da educação supe-
rior as seguintes metas (Brasil, 2005 c):

• Ter em funcionamento um mecanismo experimental de
Acreditação para as carreiras de graduação em Agronomia, Engenharia
e Medicina;

• Ampliar sua aplicação para outras carreiras;
• Aprovar um Acordo de Acreditação das Carreiras de Graduação;
• Implementar um Programa de Capacitação de Avaliadores;
·• Aprovar um Acordo de Mobilidade;

• Ter em funcionamento um Programa de Mobilidade de Estu-
dantes, Docentes, Investigadores e Administradores;

• Eliminar as restrições legais que dificultam a implementação do
Programa de Mobilidade;

• Implementar o Programa de Pós-graduação em Políticas Pú-
blicas;

• Operar um banco de dados de programas de pós-graduação na
região;

• Consolidar os programas de pós-graduação na região sob o mar-
co do Protocolo de Integração Educativa para a Formação de Recursos
Humanos em nível de Pós-graduação entre os países-membros do
Mercosul;

• Coordenar com a Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia
do Mercosul, o desenvolvimento de atividades de interesse comum;

• Implementar ações conjuntas na área de formação docente com
a Comissão Regional Coordenadora de Educação Básica;

• Aprovar um Acordo de Reconhecimento de Títulos de Nível
Terciário não Universitário para o prosseguimento de estudos nos países
do Mercosul.

Desta forma, tendo como nosso limite cronológico de análise do
tema, dezembro de 2005, encontrava-se em encaminhamento nos Paí-
ses-partes, um mecanismo experimental de Acreditação para as carreiras
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de graduação em Agronomia, Engenharia e Medicina em que algumas
instituições de ensino dos países foram selecionadas com o objetivo de
participarem da experiência para o fortalecimento e aprimoramento da
formação acadêmica no Mercosul. Esta experiência tem como princípio
o reconhecimento recíproco das graduações, diferentemente da União
Européia que encaminhou o reconhecimento das graduações a partir da
harmonização curricular. Para o reconhecimento recíproco das gradua-
ções no Mercosul (agronomia, medicina, e engenharia), têm-se trabalha-
do no sentido de estabelecer critérios e padrões de qualidade para estas
formações através do trabalho de especialistas das três áreas, nos quatro
países. Portanto, o encaminhamento seria o de revalidação automática
dos cursos, mas, somente para aqueles das instituições com Certificado
de Qualidade do Mercosul. Neste sentido, os Ministérios da Educa-
ção projetam todo este trabalho de Acreditação, para as diferentes áreas
de formação graduada nos países, para posterior aprovação de um Acor-
do de Acreditação das Carreiras de Graduação.

Nesta condução, pode-se antever o grande e exaustivo trabalho a
ser desenvolvido no Mercosul, para contemplar as diferentes áreas de
conhecimento e as diversas carreiras em cada uma das áreas. A exemplo,
na área da saúde, o Brasil reconhece quatorze profissões universitárias e
tem uma rede de ensino (em 2003), formada por 2.840 cursos.

Vale ainda destacar que em 2005, no Brasil, como nos outros pa-
íses do Mercosul, passaram a promulgar em seus congressos, o Acordo
de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Ati-
vidades Acadêmicas nos Estados Partes. Assim, no Brasil, o Decreto N0

5.518 de 23 de agosto de 2005 (Brasil, 2005j) considerando entre outras
questões a ata da X Reunião de Ministros da Educação dos Países Signa-
tários do Tratado do Mercado Comum do Sul, realizada em Buenos
Aires, Argentina, em 20 de junho de 1996, constou a recomendação de
que se preparasse um Protocolo sobre a admissão de títulos e graus
universitários para o exercício de atividades acadêmicas nas instituições
universitárias da Região, promulga:

– A admissão unicamente para o exercício de atividades de docência
e pesquisa nas instituições de ensino superior no Brasil, nas universida-
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des e institutos superiores no Paraguai, nas instituições universitárias na
Argentina e no Uruguai, os títulos de graduação e de pós-graduação
reconhecidos e credenciados nos Estados Partes, segundo procedimen-
tos e critérios a serem estabelecidos para a implementação deste Acordo;

– Para os fins previstos no presente Acordo, consideram-se títulos
de graduação aqueles obtidos em cursos com duração mínima de quatro
anos e duas mil e setecentas horas cursadas e títulos de pós-graduação
tanto os cursos de especialização com carga horária presencial não infe-
rior a trezentas e sessenta horas, quanto os graus acadêmicos de mestrado
e doutorado;

– Os títulos de graduação e pós-graduação referidos no artigo
anterior deverão estar devidamente validados pela legislação vigente nos
Estados Partes;

– Os postulantes dos Estados Partes do Mercosul deverão subme-
ter-se às mesmas exigências previstas para os nacionais do Estado Parte
em que pretendem exercer atividades acadêmicas;

– A admissão somente conferirá direito ao exercício das ativida-
des de docência e pesquisa nas instituições nele referidas, devendo o
reconhecimento de títulos para qualquer outro efeito que não o ali esta-
belecido, reger-se pelas normas específicas dos Estados Partes;

– O interessado em solicitar a admissão deve apresentar toda a
documentação que comprove as condições exigidas no Presente Acor-
do. Para identificar, no país que concede a admissão, a que título ou grau
corresponde a denominação que consta no diploma, poder-se-á reque-
rer a apresentação de documentação complementar devidamente legali-
zada nos termos da regulamentação;

– Cada Estado-Parte se compromete a manter informados os de-
mais sobre quais são as instituições com seus respectivos cursos reco-
nhecidos e credenciados. O Sistema de Informação e Comunicação do
Mercosul proporcionará informação sobre as agências credenciadoras
dos Países, os critérios de avaliação e os cursos credenciados;

– Em caso de existência, entre os Estados-Partes, de acordos ou
convênios bilaterais com disposições mais favoráveis sobre a matéria,
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estes poderão invocar a aplicação daqueles dispositivos que considera-
rem mais vantajosos;

– O presente Acordo, celebrado sob o marco do Tratado de As-
sunção, entrará em vigor, para os dois primeiros Estados que o ratifi-
quem 30 (trinta) dias após o depósito do segundo instrumento de ratifi-
cação. Para os demais signatários, aos trinta dias do depósito respectivo
e na ordem em que forem depositadas as ratificações;

– O presente Acordo poderá ser revisto de comum acordo, por
proposta de um dos Estados Partes;

– O Governo da República do Paraguai será o depositário do pre-
sente Acordo, bem como dos instrumentos de ratificação e enviará có-
pias devidamente autenticadas dos mesmos aos Governos dos demais
Estados-Partes. Da mesma forma, notificará a estes a data de depósito dos
instrumentos de ratificação e a entrada em vigor do presente Acordo.

– A reunião de Ministros de Educação emitirá recomendações
gerais para a implementação deste Acordo.

– O presente Acordo substitui o Protocolo de Admissão de Títu-
los e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas
nos Estados-Partes do MERCOSUL, assinado em 11 de junho de 1997,
em Assunção, e seu Anexo firmado em 15 de dezembro de 1997, em
Montevidéu.

No que tange ao prosseguimento de estudos, ou seja, para a for-
mação pós-graduada, apesar de encaminhamento da Decisão nº 08 de
1996 (Protocolo de Integração Educacional para Prosseguimento de
Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos Estados-Partes do
Mercosul) (Brasil, 2005 d, e), somente em 2005, que os países vêm apro-
vando em seus respectivos congressos nacionais, o reconhecimento, uni-
camente para a realização de estudos de pós-graduação acadêmica (so-
mente mestrado e doutorado), dos títulos universitários expedidos pelas
Instituições de Ensino Superior reconhecidas. O ingresso de alunos es-
trangeiros nos cursos de pós-graduação obedece aos mesmos processos
seletivos aplicados pelas Instituições de Ensino Superior aos estudantes
nacionais. Contudo, os títulos de mestrado e doutorado são reconheci-
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dos unicamente para fins acadêmicos pelos organismos competentes
de cada Estado-Parte. Assim, os certificados de graduações reconheci-
dos e a pós-graduação cursada, de per se, não habilitam o livre trânsito
para o exercício profissional entre os países do Mercosul.

Residência e Trabalho no Mercosul

Merece destaque a iniciativa no que se refere à residência e traba-
lho dos cidadãos do Mercosul. Em maio de 2004, foi aprovado no Con-
gresso do Brasil, o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Esta-
dos-Partes do Mercosul celebrado por ocasião da XXIII Reunião do
Conselho do Mercado Comum realizado em Brasília nos dias 05 e 06 de
dezembro de 2002. Tal Acordo, em aprovação nos países, tendo em vista
a livre circulação de pessoas na região e a importância de combater o
tráfico de pessoas para fins de mão-de-obra, institui requisitos para a
legalização de residência e trabalho das pessoas que possuem a naciona-
lidade originária de um dos Estados-Partes ou a nacionalidade adquirida
por naturalização há pelo menos cinco anos. Assim, estes postulantes
poderão outorgar uma residência temporária de até dois anos mediante
apresentação aos Consulados, de uma série de documentos (passaporte
válido ou identidade ou certidão de nacionalidade, certidão de nasci-
mento, certidão de negativa de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou
policiais no país de origem, ou do país residente, declaração de ausência
de antecedentes internacionais penais ou policiais, e certificado médico).

A residência temporária pode ser transformada em permanente
mediante solicitação no prazo de 90 dias antes do vencimento da tem-
porária, acompanhada dos seguintes documentos: certidão de residência
temporária, carteira de identidade ou passaporte válido ou certificado de
nacionalidade, certidão negativa de antecedentes judiciais e/ou penais
e/ou policiais, comprovação de meios de vida lícitos que permitam a de
seus familiares, e pagamento de uma taxa de no serviço de migração. Os
imigrantes que, uma vez vencida a residência temporária de até dois
anos, não se apresentarem à autoridade migratória do país de recepção,
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ficam submetidos à legislação migratória interna de cada Estado-Parte.
O Acordo prevê para os residentes, um tratamento igualitário quanto
aos direitos civis, em consonância com as legislações internas; o direito a
entrar, sair, circular e permanecer livremente no território do país de
recepção; o direito de exercer qualquer atividade, tanto por conta pró-
pria, como por conta de terceiros, nas mesmas condições que os nacio-
nais do país de recepção; igualdade de tratamento no que concerne à
aplicação da legislação trabalhista, especialmente em matéria de remune-
ração, condições de trabalho e seguro social. O acordo cria também
mecanismos de cooperação para impedir o emprego ilegal dos imigran-
tes com sanções efetivas às pessoas físicas e jurídicas que empreguem ou
lucrem com o trabalho de imigrantes ilegais. Entretanto, no que concerne
à previdência social, esta não foi automaticamente garantida no Acordo,
mas manteve-se o compromisso de análise da possibilidade de firmar
acordos de reciprocidade.

Profissionais de Saúde

Em relação aos profissionais de saúde, merecem destaque os en-
caminhamentos de acordos na região, a Resolução no 73 de 2000 do
GMC que aponta as especialidades médicas comuns ao Mercosul e a
Matriz Mínima de Registro de Profissionais de Saúde do Mercosul pelo
Grupo Mercado Comum através da Resolução no 27 de 2004.

• Resolução no 73 de 2000 do GMC (Brasil, 2005f)

Considerando a necessidade de contar com normas básicas har-
monizadas para o exercício profissional do médico, que a comunidade
dos Estados-Partes seja atendida por profissionais médicos que tenham
formação equivalente e conduta de atenção adequada, e ainda, que exis-
tem diversas modalidades de formação e reconhecimento das especiali-
dades médicas em cada um dos países; o Grupo Mercado Comum apon-
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tou uma lista de Especialidades Médicas Comuns no MERCOSUL so-
bre a qual os Estados-Partes deverão apresentar, em um prazo de seis
meses, as modalidades existentes para formação e reconhecimento do
especialista, a fim de iniciar o processo de harmonização que deverá
estar completo em um prazo não superior a dois anos e que o processo
de harmonização deverá considerar critérios tais como: tempo de for-
mação, conteúdo da especialidade, formas de avaliação e outros que se
considerem necessários.

Entretanto, como este processo de harmonização envolve vários
atores, até dezembro de 2005, encontrava-se ainda em discussão nos
países. O tema foi ponto de pauta na XXIV Reunião Ordinária do SGT
nO 11 no Paraguai em 30/05 a 01/06 de 2005, onde se decidiu a neces-
sidade de realizar uma reunião prévia à XXV Reunião Ordinária do
SGT 11 em Montevidéu, para a análise e definição das especialidades
médicas pelas delegações e organizações regulatórias corporativas dos
Estados-Parte. Contudo, mesmo na XXV Reunião do SGT 11 realizada
em Montevidéu, em 03 a 05 de outubro de 2005, ainda não se tinha
concluído a listagem das especialidades médicas comuns, sob a alegação
das partes, da necessidade de uma atualização da mesma nos países, para
posterior aprovação.

• Resolução no 27 de 2004 do Grupo Mercado Comum. Matriz
Mínima de Registro de Profissionais de Saúde do Mercosul (Brasil, 2005g).

Considerando a necessidade de padronização da informação que
cada um dos Estados-Partes registra sobre seus profissionais de saúde e
tendo em vista a livre circulação destes, o GMC apontou uma Matriz
para registro com a finalidade de contar com um instrumento de contro-
le dos profissionais legalmente reconhecidos. Inicialmente a Matriz ob-
jetiva informações de todos os dados de profissionais de saúde que já
estejam trabalhando em zonas, municípios ou jurisdições de fronteira –
uma realidade já comprovada – e aqueles que expressem vontade de
trabalhar nos países do Mercosul. Esta Matriz seria implementada,
operacionalizada e intercambiada pelos respectivos Ministérios da Saúde
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e foi previsto o prazo de até 30 de julho de 2005, para que os países
incorporassem a Resolução a seus ordenamentos jurídicos nacionais e
adotassem as disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para o seu cumprimento. No Brasil, esta Resolução foi aprovada
pelo Ministério da Saúde através da Portaria 552, de 13 de abril de 2005.

Embora aprovada no Brasil, até dezembro de 2005, para a sua
real implementação, a Matriz ainda continuava em discussão, tendo em
vista as diferentes formas de redação apresentadas pelos países para a
aprovação final do texto. Entretanto, esta iniciativa não altera todo o
procedimento de regulação para o exercício profissional, e assim, o pro-
pósito da Matriz é o de maior controle e fiscalização sobre os profis-
sionais de Estados do Mercosul que exerçam ou queiram exercer suas
atividades nos países, mas mediante o prévio reconhecimento de títu-
los. No Brasil, impõe-se ainda para implementação da Matriz, a neces-
sidade de entendimento com todos os Conselhos dos profissionais de
saúde, os quais detêm a autonomia de registro e controle do exercício
profissional, diferentemente dos demais países, onde os Ministérios da
Saúde são os responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício pro-
fissional. Ainda se impõe para implementação da Matriz, a definição
do universo de profissões a serem incluídas.

Apesar do acordo que contempla a previsão do direito de prosse-
guimento de estudos entre os países e do encaminhamento de acordo
para a Acreditação das instituições de ensino, atualmente ainda é neces-
sário o reconhecimento dos diplomas de graduação e pós-graduação
expedidos por estabelecimentos do setor educacional dos países-partes,
obedecendo às regras estipuladas pelos próprios acordos e as regras in-
ternas vigentes de cada país.

No Brasil, a Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Diretrizes
e Bases da Educação Nacional) e a Resolução CNE/CES no 1 de 28 de
janeiro de 2002 (Brasil, 2005h) estabelecem as normas para a revalidação
dos diplomas de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado).
Desta forma, para os títulos de graduação, a revalidação deve ser realiza-
da por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área
ou equivalente. Os diplomas de mestrado e doutorado expedidos no
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exterior só serão reconhecidos por universidades que possuam cursos
de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conheci-
mento e em nível equivalente ou superior. E as transferências na edu-
cação superior serão aceitas para cursos afins, na hipótese de existên-
cia de vagas e mediante processos seletivos.

Vale citar algumas tentativas na Câmara dos Deputados e do Se-
nado do Brasil em relação ao reconhecimento de títulos de graduação e
pós-graduação de uma forma mais flexível do que a vigente. Como exem-
plo, o requerimento de 2004 do deputado Milton Cardias em que solici-
ta maior clareza para o processo de revalidação o qual considera um
processo de várias interpretações e exigências, dependendo das institui-
ções de ensino, já que, como previsto legalmente, as universidades têm
autonomia de fixar normas específicas para disciplinar o processo de
revalidação, ajustados de acordo com a Resolução CNE/CES no 1. Pon-
tua ainda os obstáculos advindos das organizações corporativas, especi-
almente das Sociedades de Especialistas Médicas, as quais, além de co-
brarem altas taxas, apresentam exames intencionalmente excludentes com
alto índice de reprovação (Brasil, 2004a). Outras tentativas de reconhe-
cimento dos títulos de pós-graduação foram feitas em 2004 por Pompeo
de Matos e, em 2005, pelo senador Pedro Simon, as quais de uma forma
geral solicitam a obrigatoriedade de admissão automática dos diplomas
de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado expedidos por uni-
versidades ou instituições de ensino superior regulares, sediadas em paí-
ses integrantes do Mercosul, mediante averbação na Secretaria de Ensi-
no Superior do Ministério da Educação do Brasil (Brasil, 2004b, 2005i).

De especial interesse neste estudo, nota-se que em relação ao
livre trânsito para o exercício técnico dos profissionais da área da saú-
de, ainda não se tem acordo especial no Mercosul. Como mencionado,
o tema implica muito mais do que a acreditação das instituições de
ensino e ou acordos sobre a formação graduada e pós-graduada nos
países, questões por si só, polêmicas. Desta forma, somente se tem
garantido após a devida revalidação, os títulos de graduação (aqueles
obtidos em cursos de com duração mínima de quatro anos ou de duas
mil e setecentas horas) e os títulos de pós-graduação (tanto os cursos



42

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

de especialização com carga horária presencial não inferior a trezentas
e sessenta horas, quanto os graus acadêmicos de mestrado e doutora-
do); apenas para o prosseguimento de estudos e o exercício de docência
e pesquisa nas instituições da região, não conferindo, portanto, tais acor-
dos, o direito ao exercício profissional nos países-partes a não ser o
acadêmico.

No que se refere ao Acordo de Residência e de Trabalho, impor-
tante instrumento de legalização de imigrantes ilegais, propicia a per-
manência e trabalho dos imigrantes legais com os mesmos direitos ci-
vis, mas ainda sem garantia de direitos previdenciários. Em parte, o
Acordo possibilita o trabalho de profissionais de saúde na região, mas
considerando que seus títulos devem ser reconhecidos no país receptor
e ainda registrados nos Conselhos profissionais do Brasil e nos Ministé-
rios da Saúde da Argentina, Uruguai e Paraguai, esta situação não se
caracteriza exatamente como a livre circulação para o exercício técnico
profissional na área da saúde.

 Embora esteja sendo encaminhado um acordo sobre as especia-
lidades médicas entre os países, o reconhecimento dos títulos para o
exercício profissional passa ainda por crivos, tanto nas universidades
dos Estados-Partes, quanto e principalmente, pelas exigências bastan-
te restritivas das Sociedades de Especialistas, em especial as do Brasil,
que submetem os profissionais a exames cada vez mais difíceis para o
exercício das especialidades, tendo em vista o crescimento desordenado
do sistema educativo que não vem garantindo, sob o ponto de vista das
Sociedades, a qualidade da formação superior e das formações
especializadas. Assim, no Brasil, as representações corporativas, inclu-
ídos os Conselhos profissionais, atualmente vêm discutindo a necessi-
dade de exames prévios até para o registro profissional, a exemplo da
prática do exame da Ordem dos Advogados, cujos profissionais, sem
esta aprovação, mesmo que titulados, não podem exercer as atividades
inerentes à sua profissão. Porém, tal condução envolve modificação
nas leis do exercício profissional nas quais não consta esta exigência.
Pensa-se também na renovação periódica do registro profissional nos
conselhos, sendo reconduzidos para a renovação do registro aqueles
profissionais que cumprissem critérios mínimos de desenvolvimento
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profissional ainda não estabelecidos (tais como cursos, congressos, tra-
balhos, etc.).

A Matriz Mínima, por sua vez, caracteriza-se como um instru-
mento de controle do exercício profissional, inicialmente contemplan-
do os profissionais que já trabalham nas fronteiras, e aqueles que ex-
pressam vontade de trabalhar nos países do Mercosul. No entanto,
mesmo que o acordo se torne mais abrangente, ainda é necessária a
revalidação de títulos conforme normas vigentes em cada país.

Desta forma, a mobilidade profissional, especificamente dos pro-
fissionais de saúde, entendida como o livre trânsito para o exercício pro-
fissional técnico destes nos mercados de trabalho dos países, esbarra
então, em questões relevantes – tal como a reserva de mercado profis-
sional, as prerrogativas corporativas das diversas profissões de saúde,
as diferentes formações e regulações dos profissionais de saúde, a ne-
cessidade de revalidação dos títulos, as questões relacionadas a direi-
tos trabalhistas, a de direitos previdenciários –, as quais se traduzem
em importantes pontos de estrangulamento à livre circulação de profis-
sionais e, sem dúvida, evidencia um tema polêmico e complexo.
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4 – OS ENFERMEIROS NOS PAÍSES-MEMBROS DO MERCOSUL:
REPRESENTAÇÃO REGIONAL E RECURSOS HUMANOS

Representação dos Enfermeiros no Cone Sul

As questões inerentes à enfermagem no Cone Sul são discutidas
na Comissão Regional de Enfermagem do Mercosul, atual Conselho
Regional de Enfermagem do Mercosul (CREM). A sua criação ocorreu
por necessidade de representação corporativa no subgrupo “Assuntos
Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social” (atual subgrupo n° 10 do
Grupo Mercado Comum), o qual instituiu comissões temáticas de tra-
balho e entre estas, as “Questões Setoriais” onde as profissões com legis-
lações específicas foram convidadas a participar para debaterem ques-
tões relativas à mobilidade profissional no Mercosul. Inicialmente, ou no
período de 1992 a 1994, a enfermagem dos quatro países, de forma
isolada e representada por suas organizações, vinha participando de even-
tos internacionais organizados pela Confederação Latino-Americana de
Profissionais Universitários (CLAPU), onde se iniciaram os debates de
interesse dos profissionais em geral, assim como nos níveis nacionais,
em eventos organizados pela Confederação Nacional de Profissões Li-
berais do Brasil (CNPL) e as entidades similares dos países-partes.

No VIII Congresso da Confederação Latino-Americana de Pro-
fissionais Universitários realizado em Montevidéu em 13 e 14 de maio
de 1994, e por iniciativa do Colegio de Enfermeras del Uruguai, estabe-
leceu-se um primeiro contato entre as entidades de enfermagem, oca-
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sião em que foi instituída a Comissão Regional de Enfermagem com o
objetivo de ser o fórum de discussão dos problemas e de encaminha-
mento de propostas da enfermagem na região (Astoviza & Mazza, 1996).
O CREM ficou então composto pelo Colegio de Enfermeras del Uruguay,
o Conselho Federal de Enfermagem do Brasil, a Federación Argentina
de Enfermería e a Asociación Paraguaya de Enfermería4 , com sede em
Montevidéu (na ocasião sobre a presidência do Colegio de Enfermeras
del Uruguay) onde também estava instalada a Secretaria Executiva do
Grupo Mercado Comum (Astoviza & Mazza, 1996).

Em 1994, quando foi criado o CREM, as entidades de enferma-
gem dos quatro países, agendaram outra reunião para elaborar um plano
de trabalho, a qual ocorreu em Montevidéu onde se definiu: oficializar o
CREM, analisar a situação da enfermagem na região quanto ao perfil
profissional, formação, legislação e discutir experiências de integração
existentes nas fronteiras. E para tanto, foram elaboradas guias de estudo
de acordo com os temas. Acordou-se também nessa segunda reunião do
CREM, a realização de Encontros Regionais de Enfermagem, com fre-
qüência anual, e em cada país. (Astoviza & Mazza, 1996). Na terceira
reunião do CREM ocorrida em 13 e 14 de outubro de 1994, em Monte-
vidéu, (ocasião também da XVI Jornada Nacional do Colégio de Enfer-
meiras do Uruguai e ainda do I° Encontro de Enfermagem do Mercosul),
foram acordadas a eleição da sede de sua secretaria no referido Colégio
em Montevidéu, a eleição de Mabel Astoviza (do Uruguai) como Secre-
tária Geral da Comissão, a constituição de grupos de trabalho em cada
país para os levantamentos e discussões dos temas e ainda, a realização
de reuniões do CREM junto a eventos científicos (Astoviza & Mazza,
1996; CREM, 1994). E de fato, durante o I° Congresso Paraguaio de
Enfermagem, realizado em maio de 1995, no qual os membros do CREM
expuseram os seus objetivos e o plano de trabalho, realizaram também a
sua quarta reunião. Nessa instância, foi elaborado e discutido um qua-
dro comparativo de formação de recursos humanos em enfermagem

4
 Representados na ocasião, pelos seus respectivos presidentes: Raquel Mazza, Gilberto Linhares

Teixeira, Rosa Espelo de Viñas e Juana Cáceres de Gomez.
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segundo níveis e cargas horárias e proposto como carga horária mínima
de 3.000 horas para a formação dos enfermeiros no Cone Sul e de 4.200
horas para os licenciados. Na quinta e sexta reuniões do CREM, em 20
de junho e 25 de agosto de 1995, em Buenos Aires, foram convidados a
presidente da Federação Pan-Americana dos Profissionais de Enferma-
gem (FEPPEN), Dra. Olívia Zurita, o vice-presidente do Conselho In-
ternacional de Enfermeiras (CIE), Don Máximo González, e ainda, a
assessora da OPS/OMS, Sra. Susana Espino que realizaram palestras
sobre experiências de integração profissional latino-americana e de pro-
fissionais espanhóis na União Européia. Os dois grupos de trabalho que
examinaram e discutiram a formação dos recursos humanos de enfer-
magem na região concluíram que: a força de trabalho de enfermagem
nos quatro países apresenta um alto predomínio de auxiliares e de
empíricos; existe grande preocupação quanto ao número decrescente de
ingressantes na graduação e ainda quanto à profissionalização dos
empíricos; existe semelhanças nas leis do exercício profissional do Brasil
e da Argentina como dos projetos de leis do Uruguai e Paraguai; e existe
um propósito comum na América Latina de alcançar relações mais acei-
táveis do número de enfermeiros e auxiliares de enfermagem por habi-
tantes. As conclusões e propostas dessa reunião foram sintetizadas em
plenária: a existência de uma aproximação diagnóstica da enfermagem
regional; o prosseguimento dos grupos de trabalho para aprofundar o
conhecimento relativo às questões de enfermagem na região; e a propo-
sição de oficialização do CREM como órgão supra governamental, as-
sessor e normativo da enfermagem, oficialmente reconhecido pelas ins-
tituições do Mercosul (Astoviza & Mazza, 1996).

Atendendo à solicitação da presidente da FEPPEN, a sétima reu-
nião do CREM foi realizada em Havana, em outubro de 1995, durante o
VII Congresso Cubano de Enfermagem e o IX Congresso da FEPPEN,
ocasião em que foram apresentados os objetivos e a agenda de trabalho
do CREM. Em maio de 1996, em Córdoba, na Argentina, realizou-se a
oitava reunião com a participação da Associação Brasileira de Enferma-
gem (ABEN), por solicitação da sua presidente Maria Goretti David
Lopes. Nesta ocasião, os trabalhos novamente se concentraram no diag-
nóstico da situação curricular dos níveis de formação em enfermagem,
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das legislações profissionais dos quatro países; na discussão do projeto
de oficialização do CREM como órgão supra governamental com o ob-
jetivo de assessorar e de normatizar o exercício profissional nos países
do Mercosul; e ainda na proposta de reconstituir os grupos de trabalho.
Temas que continuaram em discussão na 9ª reunião do CREM ocorrida
nos dias 11 e 12 de outubro de 1996, em San José, no Uruguai (Astoviza
& Mazza, 1996). Conforme proposta aprovada, o CREM realizou em 21
e 22 de novembro de 1996, em Santana do Livramento, no Rio Grande
do Sul, o 2º Encontro de Enfermagem do Mercosul junto ao VII Con-
gresso de Enfermagem do Uruguai de Enfermagem que basicamente
teve como temário a apresentação dos objetivos e evolução do CREM,
informes sobre o Seminário Internacional de Enfermagem do Mercosul
(ocorrido em Florianópolis em outubro de 1996) e discussão de integração
relativa a investigações, ensino de pós-graduação (notadamente entre a
região Sul e o Uruguai), como também do papel político dos profissio-
nais universitários diante da proposta do Mercado Comum do Cone Sul
(Hernandez & Machado, 1996).

Em 2002, o CREM acordou uma Declaração de Princípios Éticos
(Código de Ética) considerando que esta apontaria os fundamentos e
normas éticas que regeriam e orientariam o exercício da enfermagem na
região. A Declaração contempla quatro tópicos: – Das responsabilidades
em relação à pessoa sujeita a atenção de enfermagem, – Das responsabi-
lidades em relação à profissão e à prática da enfermagem, – Das respon-
sabilidades em relação aos colegas e profissionais da equipe de saúde, –
Dos deveres (vide na íntegra, no site http://pdffactory.com).

Embora o CREM não esteja incluído oficialmente na estrutura do
Mercosul, existe atualmente como organismo internacional de caráter
civil e tem contribuído principalmente para o SGT 10 e o SGT 11, nas
questões específicas da enfermagem regional, assim como em cada país
os seus representantes vêm participando de foros internos do Mercosul.
Como exemplo, o Conselho Federal de Enfermagem do Brasil, os Con-
selhos de profissionais e ainda entidades culturais e sindicais das diversas
profissões de saúde do país vêm participando das reuniões do Fórum
Permanente Mercosul Exercício Profissional do Ministério da Saúde,
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que realizou em dezembro de 2005, a sua 11a reunião. Assim, as enti-
dades vêm discutindo e colaborando, mas sem participação oficial no
Mercosul, com a Comissão de Prestação de Serviços de Saúde, especifi-
camente na Subcomissão Exercício Profissional do Ministério da Saúde,
por iniciativa e convite da diretora Maria Helena Machado, do Departa-
mento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde, órgão integran-
te da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.

O CREM, assim como as organizações dos outros profissionais
de saúde, busca ainda, a participação como integrante oficial nas instân-
cias do Mercosul. E, em nossa percepção, o CREM, até a sua 19a reunião
em 2005, persegue também o conhecimento da dinâmica da enferma-
gem no Cone Sul, tentando estabelecer as diferenças e semelhanças dos
recursos humanos disponíveis nos países, da formação de enfermagem
nos diversos níveis, da regulação e controle do exercício profissional e
do ensino de pós-graduação. Percebe-se que as discussões em torno das
questões de enfermagem no Mercosul estão longe de serem esgotadas e
é neste sentido que este estudo vem colaborar, especificamente, para o
conhecimento das simetrias e assimetrias dos recursos humanos, da
regulação e da formação dos enfermeiros nos Países-Partes.

Entretanto, a busca de legitimação do CREM tem contribuído
para a sua organização interna. Além de contar com um Código de Éti-
ca, aprovou também o seu estatuto (http://portalcofen.gov.br):

Estatuto do Conselho Regional de Enfermagem do
Mercosul – CREM

Capítulo I
OBJETO
Art. 1. Denominação
Denomina-se Conselho Regional de Enfermagem dos Países do

Mercosul (C.R.E.M.), o Organismo Internacional de caráter civil sem
fins lucrativos para a cooperação entre os Estados Membros do Mercosul
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nos campos da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura que
substitui a “Comissão Regional de Enfermagem do Mercosul”.

Está constituído por:
– Argentina – F.A.E. (Federación Argentina de Enfermería)
– Brasil – C.O.F.E.N. (Conselho Federal de Enfermagem)
– Paraguay – A.P.E. (Asociación Paraguaya de Enfermería)
– Uruguay – C.E.D.U. (Colegio de Enfermeras del Uruguay)
Art. 2. Incorporação – associação.
Podem associar-se ao Conselho Regional de Enfermagem do

Mercosul (C.R.E.M.) aquelas entidades de Enfermagem oficiais, cujos
governos integrem o MERCOSUL, com prévia aprovação da Comissão
Diretora e que subscrevem a Ata de Protocolo do CREM.

Art. 3. Missão
a) Contribuir para o fortalecimento de um espaço político de in-

tercâmbio profissional, educativo e de investigação em enfermagem na
região.

b) Conformar um organismo de referência frente a outros, nacio-
nais e internacionais de diferente natureza onde se requeira representar a
enfermagem dos países do MERCOSUL.

c) Contribuir com a difusão das línguas espanhola e portuguesa,
assim como do aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de seu ensino,
mediante a inclusão da educação bilíngüe para preservar a identidade
dos povos da América Latina.

d) Promover e realizar programas de cooperação horizontal entre
os Estados Membros e destes com os Estados e instituições de outras
regiões, assegurando tecnicamente o livre trânsito profissional de enfer-
magem.

Art. 4. Sede
Será rotativa – cada 4 anos em cada País Integrante do Mercosul,

podendo prorrogar-se por igual período consecutivo, mediante resolu-
ção da Junta, com aprovação da maioria absoluta.

Capítulo II
PROPÓSITOS
Art. 5.
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Contribuir para o fortalecimento da identidade regional entre os
profissionais de enfermagem do MERCOSUL.

Art. 6.
Ampliar as competências e sua visibilidade profissional na região,

difundindo as experiências e resultados em cada um dos países mem-
bros.

Art. 7.
Contribuir para implementação do exercício profissional de acor-

do com a declaração dos princípios de ética acordados.
Art. 8.
Avaliar o processo de atenção de saúde da população da região,

melhorando a qualidade dos serviços.
Art. 9.
Assessorar os trabalhadores de enfermagem em questões de

transitabilidade e de solução de seus problemas de acordo com as suas
obrigações e direitos.

Art. 10.
Otimizar os recursos da região para favorecer o crescimento e

desenvolvimento de enfermagem em sua formação e em investigações
colaborativas.

Art. 11.
Impulsionar e implementar procedimentos jurídico-legais de pro-

teção do exercício profissional na transitabilidade regional.
Art. 12.
Estabelecer critérios de sanções perante o descumprimento das

normas vigentes por parte das associações regionais membros.
Art. 13.
Conformar una rede de informação que favoreça a comunicação

de forma sistemática, ágil e oportuna.
Capítulo III
ORGÃOS DO CREM
Art. 14.
O CREM estará conformado por:
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– Comissão Diretora
– Comissão Fiscal
– Comissões Assessoras
Art. 15. Comissão Diretora
Estará conformada por:
a) As /os presidentas/es das associações membros.
b) Uma alternância por cada associação designada pelas mesmas

com iguais competências.
c) Secretaria Geral.
d) Tesoureiro.
Art. 16. Comissão fiscal
Integrada por um representante de cada organização membro.
Art. 17. Comissões Assessoras
Estão conformadas por profissionais especialistas das áreas de

enfermagem em diferentes campos de interesses.
Podem ser permanentes ou transitórias.
a) As comissões permanentes estão conformadas pelos coordena-

dores representantes das organizações membros e se subdividem:
– Educação
– Legislação
– Exercício Profissional
– Prestação de serviços
– Investigação
b) As comissões transitórias são nomeadas segundo a conjuntura

da política do CREM e findam com o cumprimento de suas funções.
Capítulo IV
COMPETÊNCIAS
Art. 18. Comissão Diretora
É o órgão superior deliberativo, normativo e executivo encarrega-

do da condução política e de tomada de decisões para assegurar o funci-
onamento do CREM e o cumprimento de seus fins.

Suas atribuições são:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias do CREM.
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b) Ditar regulamentos gerais e especiais.
c) Deliberar e decidir em todos os assuntos que tenham relação

com o objetivo do CREM.
d) Designar integrantes dos grupos assessores a propostas das as-

sociações membros.
e) Propor as Comissões Assessoras, estudos e projetos das áre-

as de interesse do CREM, assegurando condições técnicas e adminis-
trativas.

f) Convocar reuniões extraordinárias, quando se justificar.
g) Estabelecer as sanções a serem aplicadas por descumprimento

das normas éticas legais.
h) Decidir sobre a incorporação de organizações de enfermagem,

de países membros do MERCOSUL.
i) Promulgar a criação de outros organismos (fundações, institui-

ções e outras entidades) com fins de intercâmbio, informação, difusão
em matéria educativa, científica, tecnológica e cultural que facilitem o
desenvolvimento do Programa de atividades do CREM.

Art. 19. Funções do Presidente.
a) Em caso de descontinuidade no exercício do cargo por parte de

um representante de um país por um período maior de 2 meses, o país
que corresponda designará um novo membro em um prazo menor. As-
sume a representação do CREM ante ao Mercosul e outras organiza-
ções.

b) Convoca as reuniões da Comissão Diretora regional e todas
outras atividades que as circunstâncias requeiram.

c) É responsável junto ao Secretário Geral e ao Tesoureiro das
finanças do CREM.

d) Assina os cheques e ordens de pagamento, juntamente com o
Tesoureiro, podendo ser representado pelo Secretário Geral.

e) Assina com o Secretário Geral toda a correspondência.
Adota decisões de caráter urgente sob sua responsabilidade, com

referendo da Comissão Diretora.
f) Propõe a agenda das reuniões.
Art. 20. Funções do Secretário Geral
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a) Referenda atas e correspondências junto ao Presidente.
b) Assina cheques, ordens de pagamento, juntamente com o Te-

soureiro na ausência do Presidente.
c) Recompila documentos necessários para cada reunião.
d) Custodia toda a documentação do CREM.
e) Representa o Presidente em caso de ausência, impedimento tran-

sitório ou acefalia até que se designe o titular.
f) Mantêm comunicação e envia correspondência a cada nível da

estrutura do CREM.
Art. 21. Funções do Tesoureiro
a) É responsável junto ao Presidente das finanças do CREM.
b) Assina juntamente com o Presidente e Secretário Geral che-

ques ou ordens de pagamentos.
c) Presta contas do estado financeiro do CREM, mediante balan-

ço anual ou em cada circunstância que se requeira.
d) Faz a contabilidade da instituição.
e) Apresenta o informe anual, a partir do pedido de uma das asso-

ciações que integram o CREM.
Art. 22. Comissões assessoras do CREM
a) Elaborar projetos segundo a área de competência.
b) Cumprir o plano de trabalho aprovado pela comissão diretora.
c) Funcionará em cada país signatário, dependendo da disponibili-

dade de recursos.
Art. 23. Comissão Fiscal
a) Fiscaliza o funcionamento do CREM.
b) Os resultados do informe do programa anual e o remete a Co-

missão diretora.
Capítulo V
MANDATOS
Art. 24. Da Comissão Diretora
a) Os integrantes têm mandato de 4 anos em suas funções
b) Devem ser designados mediante um sistema de votação, por

ordem alfabética.
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Art. 25. Da Comissão Assessora
a) Os integrantes das Comissões assessoras duram quatro anos

em suas funções, podendo ser designados de maneira consecutiva por
um período de igual duração.

Capítulo VI
PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO
Art. 26. Patrimônio
O patrimônio da Organização estará constituído principalmente

por:
a) Os bens móveis e imóveis e o material inventariado.
b) O acervo bibliográfico documental e os direitos de autor.
c) Os fundos de reserva e demais ativos financeiros.
Art. 27. Ingressos
Os ingressos da Organização estarão constituídos fundamental-

mente por:
a) As contas obrigatórias anuais dos Estados Membros e as sub-

venções e doações voluntárias dos mesmos e das entidades oficiais pri-
vadas que contribuam para o seu sustento.

b) As cessões e doações particulares.
c) O produto da venda de suas publicações e as remunerações que

receba pela prestação de seus serviços técnicos e dos seus centros.
d) Outros ingressos.
Capítulo VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
O CREM só poderá dissolver-se por decisão da maioria absoluta

de seus integrantes. Os bens e os fundos que existirem serão divididos
em partes iguais para cada uma das associações membros.

Recursos Humanos

Hodiernamente, a questão de recursos humanos de enfermagem
está em pauta, principalmente no que se relaciona à oferta de enfermei-
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ros nos países. Têm-se diagnosticado a insuficiência destes profissionais
analisada através do indicador número de enfermeiros por habitantes; a
intensa desigualdade de distribuição geográfica desse recurso nos países,
com concentração em áreas urbanas e mais desenvolvidas; a predominân-
cia de auxiliares sustentando a assistência de enfermagem; a limitada capa-
cidade dos sistemas formadores para esta graduação; a necessidade de en-
fermeiros frente ao crescimento e ao envelhecimento da população; as
precárias condições de trabalho, baixos salários e alto risco laboral como
desestimulantes para a procura da graduação; e ainda, tem-se procurado
conhecer a dimensão e as conseqüências da emigração dos enfermeiros,
fenômeno historicamente recente, mas já presente primordialmente em
países comparativamente menos desenvolvidos, como constitui o caso de
alguns países da América Latina. Além da capacidade formadora, hoje se
analisa a capacidade de retenção dos profissionais dentro dos países verifi-
cando se os seus sistemas de saúde propiciam ou não, uma demanda efeti-
va por estes profissionais, principalmente de uma forma atrativa através de
melhores salários e condições de trabalho.

Estudos têm demonstrado fluxos emigratórios de enfermeiros de
países menos desenvolvidos em direção aos desenvolvidos, como os EUA,
países da Europa e o Canadá, caracterizando a migração como primária
ou internacional de acordo com a classificação de Portes (1997, 1981).
Ou seja, a emigração econômica em função da presença de vantagens
tais como, maior desenvolvimento sócio-econômico, melhores condi-
ções de vida e de remunerações em outro país, que não o de origem.
Assim, Malvárez & Castrillón (2005) apontam a emigração dos enfer-
meiros mexicanos para os EUA; dos enfermeiros paraguaios para a
Espanha, Itália e outros países europeus; dos costarriquenhos e dos por-
to-riquenhos para os EUA; dos nicaragüenses para Belize, Gran Cayman,
Jamaica e EUA; dos cubanos para diversos países como parte de acordos
internacionais e suporte técnico; dos equatorianos para o Chile; dos ar-
gentinos para Itália, USA, Canadá e Austrália; dos uruguaios para o EUA,
Canadá, Espanha e Itália; e dos enfermeiros peruanos para a Itália. Já
na década de 90, Vieira (1998) destaca a emigração de enfermeiros uru-
guaios para a Suíça, Argentina, EUA, e Canadá. Em recente estudo de
Vieira et al. (2005b), no Brasil, detectou-se na área da enfermagem (en-
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tre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) que os Portugue-
ses, os Peruanos e os Chilenos foram proporcionalmente os mais pre-
sentes no país, entre um total de 513 imigrantes.

No Brasil, atualmente já se tem conhecimento de diversas firmas
ou empresas que recrutam enfermeiros principalmente para o Canadá,
EUA e outros países da Europa, como por exemplo, a Espanha, Portu-
gal e Itália. Estas empresas vêm oferecendo aos graduandos nas faculda-
des de enfermagem e em eventos como congressos e seminários, divul-
gação de todo o processo necessário para a emigração profissional e
disponibilizando seus serviços apontando grandes vantagens nos merca-
dos de trabalho externos.

Em um estudo conduzido por Shamian & Villeneuve (2004), o
Canadá está experimentando atualmente uma escassez de pessoal de
enfermagem com evidências que sugerem que este déficit se agravará
nos próximos quinze anos, sendo estimado déficit atual de 16.000 enfer-
meiros e um déficit futuro de 113.000 no ano de 2016. Tal estudo apon-
ta como motivos para escolha de outras carreiras pelos jovens, a grande
oferta de opções para outras graduações mais atrativas, primordialmente
em relação às remunerações e condições de trabalho. Por outro lado, os
autores analisam que a baixa procura para a graduação em enfermagem
no país está estreitamente relacionada às condições de trabalho, tais como
o crescimento da carga horária laboral, altas taxas de horas extras, de-
terioração das relações de trabalho e carência de direção e de outros
apoios. Conseqüentemente, constatam a insatisfação no processo de
trabalho e no emprego, a alta rotatividade, a contratação de serviços
privados de enfermeiros, e a baixa retenção destes profissionais nos
serviços de saúde. Os autores destacam ainda outros estudos que apon-
tam que a insatisfação laboral, o stress, a percepção negativa da enfer-
magem e das políticas de direção constituem as maiores causas para
saídas dos enfermeiros nos serviços de saúde, em países como a Ale-
manha, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos.

Parece-nos, portanto, que a capacidade de formar enfermeiros e a
capacidade de demanda destes profissionais nos países estão intrinseca-
mente relacionadas à capacidade de retenção dos enfermeiros no país de
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origem, traduzida por melhores salários e condições de trabalho, para
que uma oferta externa não se transforme em um atrativo para a emi-
gração, podendo esta emigração se constituir em perda importante de
um recurso humano qualificado, como já se evidencia em alguns países.

Entretanto, não esgotando toda esta complexidade, apontamos
neste item do nosso estudo, a atual disponibilidade de enfermeiros no
Mercosul, como subsídio à discussão de provimento de enfermeiros nos
países latino-americanos.

Como panorama, os dados de recursos humanos de enfermagem
nos quatro países do Mercosul indicam a predominância dos auxiliares,
reais prestadores da assistência, considerando o número insuficiente de
enfermeiros em relação à equipe e população. No Brasil, desde a segun-
da metade da década de 90, já se faz sentir, entretanto, o crescimento
dos técnicos de enfermagem, reflexo de uma política adotada tanto pelo
setor educacional quanto pelo órgão regulador (Cofen) no que concerne
ao reconhecimento atual da formação técnica em saúde em detrimento
da formação auxiliar. Embora nos últimos anos tenham aumentado os
programas de desenvolvimento profissional, a oferta de escolas de gra-
duação, o número de ingressos e egressos das faculdades nos países em
estudo, estes fatores não foram ainda suficientemente fortes para rever-
ter a composição da equipe de enfermagem. No Cone Sul permanece,
ainda, a predominância do trabalho hospitalar, com destaque para os
enfermeiros, os quais também se fazem mais presentes na administração
dos serviços de enfermagem e em unidades ou serviços de alta comple-
xidade e tecnologia mais avançada, em detrimento do trabalho na assis-
tência à saúde coletiva.

Embora tenha crescido ao longo dos anos, a força de trabalho de
enfermagem nos quatro países, a sua concentração geográfica ainda per-
manece de forma acentuada nas regiões e cidades mais desenvolvidas
onde se concentram também o mercado de trabalho e a rede formadora.
Como outra característica no Mercosul, tendo em vista as políticas de
ajustamento introduzidas desde a década de 90, verifica-se uma queda
da capacidade de absorção da enfermagem pelo setor público, o seu
tradicional, mas ainda mais importante mercado de trabalho. Desta for-
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ma, a tendência tem sido de crescimento do trabalho no setor privado,
da autonomia e, a exemplo do Brasil, de formas bastante flexibilizadas
de trabalho nas instituições de saúde, primordialmente nas instituições
públicas.

No Quadro 1 pode-se verificar a característica da composição da
equipe de enfermagem, ou seja, a predominância dos auxiliares e ainda
notar a assimetria do quantitativo dos recursos humanos nos países.

O Brasil chama atenção pela grande dimensão de seus recursos
humanos de enfermagem. Entretanto, se considerarmos também a po-
pulação brasileira e ainda a concentração destes recursos, principalmen-
te na região Sudeste, a disponibilidade das categorias de enfermagem
por habitante torna-se bastante desigual e ainda não suficiente para a
assistência de enfermagem no país. Historicamente a equipe de enfer-
magem é empregada majoritariamente nas unidades hospitalares de saú-
de, e assim, por mais que alguns programas como, por exemplo, o Pro-

Quadro 1
Recursos Humanos de Enfermagem nos Países do Mercosul

Fontes: Cofen, abril de 2005; Abramzón, 2005; MSP, agosto de 2005; MSPyBS, junho de 2005.
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grama Saúde da Família, ofertem empregos na atenção básica, estes ain-
da não são dinâmicos o bastante para modificar a grande característica
da inserção da enfermagem no mercado de trabalho em saúde brasileiro,
ou seja, o emprego hospitalocêntrico. Ao longo da década de 1990, após
a reforma setorial em que se criou o Sistema Único de Saúde no país, de
cunho universalista, igualitário e descentralizado, já se pôde constatar a
inversão na oferta de empregos públicos, os quais em sua grande maio-
ria eram federais e passaram a ser ofertados nas esferas municipais,
espelhando nitidamente a política de descentralização do sistema de saúde
e, assim, dos seus recursos humanos, embora mantendo a característica
marcante de empregos em unidades hospitalares (Vieira, 2002).

Como pode ser observado na Tabela 1, em abril de 2005 existiam
109.088 enfermeiros com registros definitivos nos Conselhos Regionais
do país, representando estes apenas 13,79% da equipe de enfermagem.
Desta forma, pode-se afirmar que na realidade a assistência é preponde-
rantemente prestada pelos auxiliares de enfermagem e, em parte, pelos
técnicos. Os enfermeiros, mesmo por sua menor oferta, estão mais pre-
sentes na supervisão da equipe e também em unidades que requerem
profissionais para lidar com equipamentos de alta tecnologia e prestar
cuidado intensivista com clientela de grande risco. Do total dos enfer-
meiros no país, 47,92% encontram-se na Região Sudeste, principalmente
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, localizados na região econo-
micamente mais desenvolvida do país. Assim, somente no estado de São
Paulo, encontram-se 25,56% do total dos enfermeiros. Pode-se ainda visualizar
na Tabela 1, que a região Nordeste é a segunda região que dispõe de mais
enfermeiros (23,25% do país), mas também concentrados nos estados da
Bahia, Ceará e Pernambuco. A região Sul detém a terceira maior oferta de
enfermeiros brasileiros (16,29%), com concentração desta oferta no estado
do Rio Grande do Sul. Os demais enfermeiros do país estão localizados nas
regiões Centro-Oeste e Norte, representando respectivamente, 7,0% e 5,54%
da oferta nacional deste profissional, mas também concentrados nos estados
de Goiás, Distrito Federal, Pará e Amazonas.

Pode-se assim visualizar a dupla concentração dos enfermeiros no
país, sendo a primeira na região mais desenvolvida, e a segunda, em
grandes metrópoles das regiões brasileiras. Tal perfil da oferta de enfer-
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meiros tende a se manter desde que também mantida as características já
históricas do seu sistema formador que se apresenta de forma igualmen-
te concentrada na região Sudeste e nas grandes metrópoles, como pode
ser verificado no capítulo 6.

Tabela 1
Equipe de profissionais de enfermagem segundo Unidades da

Federação e Grandes Regiões – Brasil, 2005

Fonte: COFEN, abril de 2005.
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Na Argentina, segundo Abramzón (2005), os dados existentes
sobre profissionais de saúde não dispõem de confiabilidade, tendo em
vista que os órgãos de regulação e controle do registro profissional nas
províncias não estão coordenados com o nível central. Destaca ainda
que a o registro nacional só tem altas e superposição de dados e, assim,
o que se tem no país, são apenas estimativas do quantitativo de recursos
humanos em saúde. A autora utilizando como fonte de dados o Censo
Nacional de Población de 2001 (que ofereceu pela primeira vez infor-
mação sobre pessoas maiores de 20 anos que completaram estudos uni-
versitários por carreiras) e ajustando estes dados com o número de egres-
sos e também pelos índices de mortalidade e saídas, estimou a força de
trabalho em saúde em 2004, com uma população de 541.558 pessoas, o
que representava em torno de 3,4% da população economicamente ati-
va para este ano. Desta forma, a estimativa de enfermeiros em 2004 foi
de 14.474 profissionais e de 57.000 auxiliares de enfermagem e empíricos
(Abramzón, 2005).

Já Muñoz et al. (1995), com base em informações da Dirección de
Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de la Nación e algumas
representações do Ministério da Saúde das províncias e com cooperação
da OPS, apontam a força de trabalho de enfermagem no país em 1994
com um total de aproximadamente 85.000 trabalhadores, assim distribu-
ídos: 1,2% de licenciados en enfermería (1.000), 29,4% de enfermeras
(25.000), 57,6% de auxiliares de enfermería (49.000) e 11,7% (10.000)
de pessoal empírico. De acordo com estas fontes, em 1994, os enfermeros
e licenciados estavam concentrados nas províncias de Buenos Aires,
Córdoba e Santa Fé. Havia também grande quantidade de enfermeros
em Mendonza e Salta e predominância de auxiliares na Patagônia, assim
como considerável presença de empíricos no Norte. Em 1998, apontam
que 65,3% do pessoal de enfermagem trabalhavam no setor público de
saúde, 7,4% nas Obras Sociais e 27,3% no setor privado; sendo que os
licenciados e os enfermeros estavam respectivamente, 99,3% e 82,3%
mais presentes no setor público. Essencialmente o trabalho destes últi-
mos era desenvolvido em hospitais, em centros com tecnologia de alta
complexidade e na administração de serviços. Nos serviços comunitári-
os só se encontravam enfermeros no nível central de cada província e o
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trabalho local era mais desenvolvido por empíricos, dado o déficit de
enfermeras e de auxiliares.

As mesmas autoras destacam que entre 1990 e 1993 houve consi-
derável migração de enfermeras para a Europa (Espanha e Itália), Esta-
dos Unidos e Austrália, assim como houve muitas aposentadorias devi-
do a políticas expressas e ainda, migração para outras carreiras ou ativi-
dades devido as deficientes condições de trabalho para a profissão no
país.

Por sua vez, a Federación Argentina de Enfermería informou que
em 1998, existiam 86.000 profissionais de enfermagem na Argentina
sendo 29.000 enfermeros, incluindo os licenciados e 57.000 auxiliares de
enfermería e empíricos (Abramzón, 2001).

Comparando estas informações, nota-se que as considerações de
Abramzón sobre a confiabilidade dos dados no país são pertinentes e
desta maneira passamos a considerar como estimativa mais confiável da
força de trabalho em enfermagem o seu levantamento de 2004, o qual
indica um quantitativo de pessoal menor (71.744) do que as outras fon-
tes supracitadas nos anos 1994 e 1998 (respectivamente de 85.000 e
86.000).

No Uruguai, segundo o Ministério da Saúde (Departamento de
Habilitaciones y Control de la Profesión de la Salud do MSP), existiam
no país até agosto de 2005, 2.923 enfermeiros. Entretanto, de acordo
com relato de Adriana Ghuisolfi e Ricardo Alberti5, o Ministério não
dispõe de dados destes profissionais por departamentos do país, assim
como o quantitativo consolidado do total dos recursos humanos de en-
fermagem registrados no Uruguai. Desta forma, com auxílio da Escuela
de Sanidad Dr. José Scosera, através da sua diretora, Maria Celia Celhay
e a docente Míriam Balbuena6, estima-se que o país disponibilize de
20.000 a 25.000 auxiliares de enfermagem. De 1985 a 1990, somente a
Escuela de Sanidad Dr. José Scosera foi responsável pela formação de

5
 Em entrevista dia 22 de agosto de 2005 no Ministério da Saúde.

6
 Em entrevista dia 24 de agosto de 2005 na referida instituição.
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15.000 auxiliares. Tal instituição é responsável, nacionalmente, pelo re-
conhecimento de todos os certificados dos auxiliares de enfermagem
independentemente da instituição formadora. Após este reconhecimen-
to, a Escuela de Sanidad encaminha ao Ministério da Saúde, os certifica-
dos e documentações necessárias para o registro dos auxiliares de enfer-
magem. Diante dos dados, pode-se deduzir que também no Uruguai, a
assistência de enfermagem é basicamente prestada pelos auxiliares.

Segundo o 1er Censo Nacional de Enfermería Profesional, reali-
zado em 1995 (Instituto Nacional de Enfermería & Colegio de
Enfermeras del Uruguay), entre o total de enfermeiros existentes naque-
le ano, ou 1.801, 77,6% (1.398) localizavam-se na capital, Montevidéu, e
no interior, 22,4% (403), distribuídos estes últimos, em 18 departamen-
tos do país. O Censo detectou 202 enfermeiros emigrantes tendo como
principais países de destino, os europeus (127 emigrantes), principal-
mente para a Suíça (88) e a Espanha (29) e, também, para os EUA (20).
De acordo ainda com o Censo, não existia desemprego para os enfer-
meiros considerando a existência de 2.127 postos de trabalho para estes
profissionais no país, propiciando 2 empregos para 31,5% dos enfermei-
ros, 3 empregos para 2,2%, 4 para 0,1% e 6 empregos também para
0,1% dos enfermeiros.

Diferentemente dos países do Mercosul na época, a grande maio-
ria dos empregos (61,5%) eram ofertados nas instituições privadas de
saúde. Somente a capital, ofertava 85,2% do total dos empregos nacio-
nais, sendo 53,7% privados e 31,5% públicos (Vieira, 1998).

Entretanto, em 2005, segundo relato da Secretária Geral do Colegio
de Enfermeras del Uruguay, Lic. Mirta Patiño Aguirre7, verifica-se no
país principalmente a partir dos anos 2.000, o desemprego de enfermei-
ros, considerando que não tem havido concursos ou oferta de vagas
significativa. Corroborando com o desemprego, houve crescimento de
egressos com a criação de novas escolas em relação à década de 90. Este
quadro, de acordo com a presidente, tem propiciado a emigração de

7
 Em entrevista dia 24 de agosto de 2005 no referido Colegio.
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enfermeiros do Uruguai. A presidenta ainda relata que desde 2003, 300
destes profissionais já emigraram, principalmente para a Itália, país que
vem desenvolvendo um significativo processo de captação dos enfer-
meiros uruguaios. Considerando, portanto, o quantitativo destes profis-
sionais no país, a emigração destes, de fato, caracteriza-se como perda
social importante para o Uruguai.

No Paraguai, segundo informações prestadas pelo Dr. Claudio
E. Herreros Cataldi8, Diretor da Dirección de Control de Profesiones y
Estabelecimientos de Salud do Ministério da Saúde, a oferta de profis-
sionais de enfermagem no país até junho de 2005, é de 2.310 licencia-
dos em enfermagem, 999 técnicos e 12.884 auxiliares de enfermagem.
Dada a precariedade da coleta de dados observada, não foi possível
obter a distribuição dos profissionais por departamentos do país.

Segundo a Asociación Paraguaya de Enfermería (1994), de 1941
a 1992, a Escola de Enfermagem da Universidade Nacional, o Institu-
to Andrés Barbero, titulou 894 egressos; a Escola do Hospital Bautista,
de 1960 a 1992, 207 egressos, enquanto a Escola da Universidade Ca-
tólica, de 1976 a 1992, titulou 157 enfermeiros.

Embora não tenha sido disponibilizado um quadro atualizado
(2005) da distribuição da oferta de recursos humanos em enfermagem
por departamentos, é possível observar que no período de 1992 a 2005
houve no Paraguai um aumento significativo da oferta de licenciados em
enfermagem. No entanto, nas entrevistas realizadas com as diretoras das
escolas de enfermagem do país, no período de 13 a 16 de junho de 2005,
foram coletadas importantes informações acerca da situação em que se
encontram esses profissionais, revelando as suas principais dificuldades.
Dentre os problemas apontados, destaca-se a baixa remuneração, tendo
em vista que os licenciados encontram-se há cerca de 11 anos sem au-
mento, chegando a ganhar apenas um salário mínimo. Assim, para ga-
rantir as necessidades básicas de uma família, necessitam trabalhar em
dois ou três empregos, fazendo inclusive, plantões de 12 horas aos sába-

8
 As informações constam em carta assinada pelo referido diretor, em 17 de junho de 2005.
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dos e domingos. Esse constante deslocamento de um emprego para
outro fez com que os enfermeiros fossem apelidados de profissionais
“táxi”. Outro grande problema referenciado é o número insuficiente de
licenciados no interior do país, onde há maior necessidade desses pro-
fissionais, dada a sua precária assistência à saúde. Como o número de
médicos no interior também não é suficiente, é comum que serviços
que deveriam ser realizados por este profissional sejam exercidos pelos
enfermeiros que lá trabalham. Outro problema apontado é que o Mi-
nistério da Saúde não tem aberto vagas para os enfermeiros, aumen-
tando assim, o desemprego destes profissionais. Desta forma, restrin-
gindo a capacidade de absorção destes no mercado de trabalho interno,
os enfermeiros são atraídos para o exterior.

Como conseqüência das dificuldades enfrentadas pelos enfermei-
ros, a diretora da Escola de Enfermagem do Instituto Andrés Barbero,
Faustina Molinas9 revelou que desde o início da guerra do Iraque, os
licenciados em enfermagem têm emigrado para a Itália, com todas as
despesas pagas por este país10. Segundo a depoente, em 2003 e 2004,
emigraram para a Itália, 200 licenciados em enfermagem e em 2005,
iriam mais 100. De acordo com a mesma diretora, tal fato significa uma
perda econômica para o país, tendo em vista que a Universidade Nacio-
nal é mantida com recursos financeiros do governo, formando profis-
sionais de enfermagem, que, após graduados, vão empregar seus co-
nhecimentos no exterior. A nosso ver, além da perda econômica, a
emigração dos enfermeiros paraguaios representa também uma perda
social importante considerando o seu quantitativo no país (2.310) e o
empreendimento das instituições formadoras, primordialmente da es-
cola pública. Cabe ressaltar que sinais significativos de emigração de
enfermeiros para os EUA, Canadá, Espanha, Itália e outros países Eu-
ropeus, já têm sido apontados, como por exemplo, no estudo realizado
por Malvárez & Castrillón (2005).

9
 Em entrevista realizada dia 13 de junho de 2005, no referido Instituto.

10
 Cabe ressaltar que a referida diretora não soube informar precisamente quem financia a

viagem dos licenciados, porém acredita que seja por algum órgão do governo italiano.
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5 – REGULAÇÃO: REGISTRO, LEI DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL E CONTROLE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS

De acordo com Girardi (1997), a regulação se remete a uma no-
ção que ultrapassa àquela de regulamentações; ela corresponde a “uma
intervenção pública (ou da política) sobre a soberania dos mercados (ou
da economia). Inclui normas, leis e regras explícitas; negociações, con-
tratos e compromissos cotidianos; tradição, hábitos e ideologias”. Mas,
nesta pesquisa, nos referimos à regulação – assim analisada por Girardi e
comum em estudos sobre regulação das profissões –, como um conjun-
to de regulamentações jurídico-legais, éticas ou administrativas que, a
partir da intervenção do Estado ou de grupos de interesses imbuídos de
mandato público (as corporações profissionais), restringem e ou demar-
cam campos de exercício da atividade, institucionalizam privilégios ou
administram vantagens na concorrência nos mercados (Girardi, 1997).
Assim, de acordo com o autor, a intervenção da autoridade pública pode
ser direta ou delegada, podendo ser exercida diretamente por um depar-
tamento da administração direta do Estado, por uma agência estatal cons-
tituída ad hoc ou por alguma sociedade civil através de delegação de au-
toridade.

Segundo avaliação de Malvárez & Castrillón (2005), na América
Latina, grandes esforços e progressos têm sido feitos em direção à
regulação do exercício da enfermagem através da criação de leis e regras
específicas. Entretanto, apontam que os enfermeiros, na maioria dos ca-
sos, clamam pela monitoração destas regulações, tanto daquelas sob res-
ponsabilidade do Estado, quanto daquelas que deveriam ser monitoradas
pelas organizações profissionais. Enfatizam ainda que a regulação de
contratação e de condições de trabalho proporciona um quadro para
reclamações e queixas.

No Mercosul, o Brasil, diferentemente dos demais países-mem-
bros, é o único que conta com um órgão específico de enfermagem,
legalmente reconhecido e delegado pelo Estado, para o registro e o contro-
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le do exercício profissional de suas categorias, função exercida na Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai, diretamente pelo Estado, ou pelos seus res-
pectivos Ministérios da Saúde. Em relação à legislação específica para o
exercício profissional da enfermagem, fator determinante para a estru-
tura e dinâmica dos profissionais, oficialmente apenas o Brasil e a Ar-
gentina dispõem de tal regulação. Neste quadro, especialmente os enfer-
meiros do Uruguai e do Paraguai, também se ressentem da precária
regulação profissional em seus países, envidando esforços contínuos e
desde há muitos anos, para o reconhecimento nos congressos, de uma
legislação específica para o exercício profissional. De forma mais enfáti-
ca do que no Brasil, os enfermeiros criticam a atuação precária dos ór-
gãos de controle do exercício profissional nos países.

Quadro 2
Regulação dos Enfermeiros nos Países do Mercosul
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No Brasil, historicamente é recente a criação do Conselho Fede-
ral de Enfermagem (COFEN) e dos Conselhos Regionais (CORENs):
em 12 de julho de 1973 ,através da Lei n° 5.905, mas com instalação
definitiva em 05 de março de 1975, quando foi publicada a Portaria n°
3.059 do Ministério do Trabalho.

Atualmente o COFEN concentra grande poder decisório nas ati-
vidades da enfermagem, como também financeiro, dado que a filiação e
o respectivo pagamento anual são de caráter obrigatório. O documento
expedido pelos Conselhos Regionais, mediante a apresentação do certi-
ficado de conclusão de curso, constitui a credencial reconhecida pelas
instituições de saúde e de ensino no país, para o emprego dos profissio-
nais, documento indispensável em concursos ou processos de seleção
para empregos. Em todos os estados brasileiros (27 incluindo o Distrito
Federal), o Cofen conta com uma estrutura para o registro e o controle
do exercício profissional nos Conselhos Regionais de Enfermagem, cujos
dirigentes são eleitos diretamente pelas categorias de enfermagem dos
estados. Os membros dos Conselhos Regionais são por sua vez, os vo-
tantes nas eleições para os cargos do Conselho Federal, caracterizando
esta última eleição como indireta (vide Regimento Interno do COFEN
e da Autarquia constituída pelos Conselhos de Enfermagem no Anexo 1).

A preocupação com os aspectos próprios quanto ao registro e ao
controle do exercício profissional remonta ao ano de 1945, na Associa-
ção Brasileira de Enfermagem (Aben) , entidade científico-cultural bra-
sileira que, em julho de 2005, contava apenas com cerca de 8.000 asso-
ciados entre o total de 790.904 profissionais registrados nos Conselhos
Regionais de Enfermagem, quando ainda se denominava Associação
Brasileira de Enfermeiros Diplomados, através de iniciativa da sua pre-
sidente, Zaíra Cintra Vidal. Desde então, a criação do Cofen passou a
figurar como matéria constante dos congressos, sendo também tema
freqüente dos editoriais da Revista Brasileira de Enfermagem. Muitos
foram os anteprojetos de lei elaborados e encaminhados pela Aben aos
órgãos competentes desde 1945 e a demora na apreciação destes, bem
como as críticas e sugestões apresentadas, obrigaram freqüentes reinícios
de trabalho para o encaminhamento e acompanhamento de novos do-
cumentos. Finalmente, em 1973, foi aprovada a criação do Conselho
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Federal de Enfermagem11  cuja direção instalou Conselhos Regionais em
vinte estados brasileiros, no Distrito Federal e no Território do Amapá. O
estado do Acre e os Territórios de Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha
não contavam na época, com profissionais de enfermagem em número su-
ficiente para instalação dos seus respectivos Conselhos (Fiocruz, 1984).

O sistema Cofen/Corens como entidade de Direito Público, além de
deter a prerrogativa de só permitir o exercício da profissão pelo habilitado
portador de registro no órgão, representa um sistema especificamente desti-
nado a verificar as condições de capacidade para o exercício profissional
tendo, inclusive, auto-excecutoriedade para aplicar sanções disciplinares e
administrativas às Pessoas Físicas e Jurídicas que sejam consideradas faltosas
aos zelosos deveres da atividade profissional, após conclusão de um proces-
so específico que pode inclusive instituir a penalidade de cassação do direito
ao exercício profissional (http://portalcofen.gov.br).

A lei vigente no Brasil que regulamenta o exercício profissional
das categorias de enfermagem, na qual os Conselhos Regionais se pau-
tam para o controle do exercício profissional, data de 1986 sob o n°
7.498, com regulamentação do Presidente da República através do De-
creto n° 94.406 de 08 de junho de 1987. Reconhece como categorias de
enfermagem12, os enfermeiros, os técnicos13, os auxiliares de

11
 Criado como Autarquia Federal, mas em 1996 transformado em Empresa Pública (assim como

todos os Conselhos de profissionais) por força das Medidas Provisórias n° 1.549-35 e n° 1.549-36,
publicadas no Diário Oficial da União em 09 de outubro e 07 de novembro de 1997.
12

 Os atendentes de enfermagem, embora não reconhecidos pelo Cofen por não deterem
formação formal, é uma categoria na equipe de enfermagem brasileira que ainda está presente
na sua força de trabalho. Legalmente, a partir de 1994, de acordo com a Lei n° 8.967 do Cofen,
foi assegurado aos atendentes admitidos nos serviços de saúde antes da vigência da lei do
exercício profissional (08/06/87), o exercício de atividades elementares de enfermagem sob
orientação e supervisão do enfermeiro. Sob a denominação genérica de atendentes, fazem
parte pessoas contratadas com diversos nomes de acordo com as instituições de saúde: atendente
de enfermagem, auxiliar de serviços médicos, auxiliar operacional de serviços diversos, auxi-
liar hospitalar, visitador sanitário, atendente de saúde rural, instrumentador cirúrgico, agente
de saúde e auxiliar de saúde.
13

 Titulares dos respectivos diplomas expedidos por escolas brasileiras ou estrangeiras registrados
em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico de
Enfermagem (Cofen, 1990).
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enfermagem14 e as parteiras15. Os enfermeiros são considerados os  ti-
tulares do diploma de graduação; do diploma ou certificado de obstetriz;
enfermeira obstétrica; ou de títulos equivalentes conferidos por escolas
estrangeiras, registrados em virtude de intercâmbio cultural ou revalidados
no Brasil como diploma de enfermeiro (Cofen, 1990).

Legalmente, aos enfermeiros cabe em caráter exclusivo entre as
categorias de enfermagem (Cofen, 1990):

– a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura bási-
ca da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de
unidade de enfermagem;

– organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;

– planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação
dos serviços da assistência de enfermagem;

– consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de en-
fermagem;

– consulta de enfermagem;

– prescrição da assistência de enfermagem;

– cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar de-
cisões imediatas.

14
 Titulares dos respectivos diplomas ou equivalente de acordo com a Lei n° 2.822 de 1956 e a

Lei nº 2.604 de 1955 (com certificado expedido até 1961); do certificado de enfermeiro práti-
co ou prático de enfermagem expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização de
Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde; pessoal enquadrado como auxiliar de enferma-
gem através do Decreto-Lei n° 299 de 1967; e ainda os titulares do diploma ou certificado
conferido por escolas ou cursos estrangeiros, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou
revalidado no Brasil como auxiliar de enfermagem (Cofen, 1990).
15 

Titulares do certificado previsto no Decreto-Lei n° 8.778 de 1946; do certificado de parteiro
ou equivalente, conferido por escolas ou cursos estrangeiros, registrado em virtude de inter-
câmbio cultural ou revalidado no Brasil até 26/06/88, como certificado de parteiro (Cofen,
1990).
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Cabem também aos enfermeiros, como integrantes da equipe de
saúde, as atribuições de:

– participação no planejamento, execução e avaliação da progra-
mação de saúde e dos planos assistenciais de saúde;

– prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em pro-
gramas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;

– participação em projetos de construção ou reforma de unidades
de internação;

– prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusi-
ve como membro das respectivas comissões;

– participação na elaboração de medidas de prevenção e controle
sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a
assistência de enfermagem;

– participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis
em geral e nos programas de vigilância epidemiológica;

– prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente,
puérpera e recém-nascido;

– participação nos programas e nas atividades de assistência inte-
gral à saúde do individual e de grupos específicos, particularmente da-
queles prioritários e de alto risco;

– acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;

– execução e assistência obstétrica em situação de emergência e
execução do parto sem distocia;

– participação em programas e atividades de educação sanitária,
visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em
geral;

– participação nos programas de treinamento e aprimoramento de
pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação conti-
nuada;

– participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e
de prevenção de acidentes e de doenças profissionais do trabalho;
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– participação na elaboração e na operacionalização do sistema
de referencia e contra-referência do paciente nos diferentes níveis de
atenção à saúde;

– participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à
assistência de saúde;

– participação em bancas examinadoras, em matérias específicas
de enfermagem, nos concursos para provimento de cargo ou contratação
de enfermeiro ou pessoal técnico e auxiliar de enfermagem.

E ainda aos profissionais titulares de diploma ou certificado de
obstetriz ou enfermeira obstétrica, além das atividades do enfermeiro
como integrante da equipe de saúde, cabe-lhes legalmente (Cofen, 1990):

– prestação de assistência à parturiente e ao parto normal;
– identificação de distocias obstétricas e tomada de providências

até a chegada do médico;
– realização de epsiotomia e epsiorrafia, com aplicação de anestesia

local, quando necessária.
De acordo com a Resolução Cofen nº. 290 de 2004, ainda são

reconhecidas 42 especialidades dos enfermeiros no Brasil: Aeroespacial,
Assistência ao Adolescente, Atendimento Pré-Hospitalar, Banco de Lei-
te Humano, Cardiovascular, Central de Material e Esterilização, Centro
Cirúrgico, Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Dermatologia, Diagnóstico
por Imagem, Doenças Infecciosas, Educação em Enfermagem, Emer-
gência, Endocrinologia, Endoscopia, Estomaterapia, Ética e Bioética,
Gerenciamento de Serviços de Saúde, Gerontologia e Geriatria, Gineco-
logia, Hemodinâmica, Homecare, Infecção Hospitalar, Informática,
Nefrologia, Neonatologia, Nutrição Parenteral, Obstetrícia, Oftalmolo-
gia, Oncologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Perícia e Auditoria, Psi-
quiatria e Saúde Mental, Saúde Coletiva, Saúde da Família, Sexologia
Humana, Trabalho, Traumato-Ortopedia, Terapia Intensiva, Terapias
Naturais/Tradicionais e Complementares/Não Convencionais (Cofen,
2004).

Embora a Lei n° 7.498, que regulamenta o exercício profissional
da enfermagem no Brasil, reconheça como categorias afins os enfermei-
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ros, os técnicos, os auxiliares de enfermagem e as parteiras, a partir de
2.011, através de resolução do próprio Cofen, não mais se procederá o
registro de auxiliares de enfermagem no Brasil. Esta resolução é coeren-
te com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que
extingue a formação auxiliar e preconiza a formação técnica em todas as
áreas de conhecimento. Na realidade, foram as Resoluções 07 e 08 de
1977 do Conselho Federal de Educação que, em caráter excepcional,
permitiram a formação de auxiliares de enfermagem em nível equiva-
lente ao primeiro grau de escolaridade. A resolução do Cofen de não
reconhecimento dos auxiliares implica, a exemplo do ocorrido com os
atendentes (que se qualificaram para auxiliares e técnicos), uma maior
qualificação da equipe de enfermagem e, ainda, a nosso ver, torna-se
necessária a atuação do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores
da Área de Enfermagem (Profae), como foi a sua intensa atuação na
profissionalização dos atendentes de enfermagem no país.

Na Argentina, o registro e o controle para o exercício profissio-
nal da enfermagem estão a cargo da Subsecretaría de Salud del Ministerio
de Salud y Acción Social. Estes procedimentos são efetuados de forma
descentralizada pelo Ministerio de Salud y Acción Social, na maioria das
províncias do país, o que, segundo aponta Abramzón (2005), gera gran-
de dificuldade de informação de dados sobre os profissionais de saúde.
E ainda, como afirma Abramzón (2001), existem deficiências no con-
trole efetivo do exercício profissional. Muñoz et al. (1995) apontam tam-
bém, entre outros problemas da situação da enfermagem na Argentina,
a ausência de controle do exercício profissional espelhado pela ausência
de colegios profissionais e pelo registro e controle a cargo do Ministério
da Saúde, o qual não consegue monitorar, de fato, estas funções. Os
órgãos do Ministério na maioria das províncias, de acordo com a avalia-
ção da autora, limitam-se, portanto, apenas à outorga do registro profis-
sional.

A associação nacional de enfermagem existente na Argentina é a
“Federación Argentina de Enfermería” (FAE), criada em 1968, com sede
em Buenos Aires, de caráter técnico-científico (responsável também pela
ética e deontologia profissional), que congrega apenas os enfermeiros.
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Nas províncias, os enfermeiros contam ainda com “Asociaciones Pro-
vinciais de Enfermería” que também se dedicam aos aspectos técnico-
científicos dos licenciados e dos enfermeiros, além da “Asociación de
Escuelas Universitarias” e a “Asociación de Escuelas Terciárias”.

O corpo normativo que regula o exercício das atividades pro-
fissionais da enfermagem era estruturado na Ley n° 17.132/67. Em
23/10/91, através da promulgação da Ley n° 24.004 e do Decreto n°
2.497 de 1993 que aprova a regulamentação desta Ley, a enfermagem
passou a contar com sua legislação específica, a qual, mesmo recente,
na opinião de Muñoz et al. (1995), é inadequada para a realidade da
enfermagem nacional. De acordo com esta lei (Argentina, 1991), é re-
conhecido no país para o exercício da enfermagem, apenas o
“profesional”16, que corresponde aos licenciados, enfermeiros, e auxili-
ares de enfermagem17. Os “profesionales” são considerados os titulares
dos diplomas ou certificados de licenciatura e de enfermeiro outorgado
pelas escolas de enfermagem nacionais, provinciais, municipais e pri-
vadas reconhecidas; ou os titulares de certificado equivalente, expedi-
do por países estrangeiros, revalidado de acordo com a legislação vi-
gente e os convênios de reciprocidade. Neste último caso, a revalidação
pode exigir exames de equivalência e ou complementação curricular.

Aos “profissionais”, cabe-lhes legalmente em caráter de exclusi-
vidade (Decreto n° 2.497):

– O exercício autônomo da Enfermagem podendo ser desenvol-
vido em consultórios privados, domicílio dos clientes, em locais, institui-
ções ou estabelecimentos públicos ou privados e em todos aqueles âm-

16
 Os atendentes de enfermagem apesar de também não serem reconhecidos legalmente como

categoria de enfermagem na Argentina (mais conhecidos por empíricos) representavam em
1994, 11,8% (ou 10.000 atendentes) do total da força de trabalho de enfermagem no país E
assim como no Brasil, os atendentes argentinos, segundo Munoz et al. (1995) têm sido clientela
prioritária de projetos de escolarização e de profissionalização.
17

 Titular do certificado de auxiliar de enfermagem outorgado por instituições nacionais, pro-
vinciais, municipais e privadas, reconhecido pelo Ministério da Saúde e Ação Social; ou titular
de certificado equivalente outorgado por países estrangeiros que deve ser revalidado (Argenti-
na, 1991). Em 1994, de acordo com Munoz et al. (1995), totalizavam 49.000 auxiliares no país.
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bitos onde se autorize o desempenho de suas competências, exigindo-
se em todos os casos habilitação dos lugares e a pertinente autorização
para exercer. Os locais ou estabelecimentos dedicados às atividades de
Enfermagem deverão contar com um(a) enfermeiro(a) profissional a
cargo, devidamente matriculado, cujo diploma ou certificado será exibi-
do convenientemente;

– A Docência, Pesquisa, Assessoria e Administração dos Serviços;
– O estabelecimento nas incumbências dos títulos habilitantes de

Licenciado(a) em Enfermagem e Enfermeiro.
A lei do exercício profissional (Argentina, 1991) outorga as se-

guintes atribuições para os Licenciados e para os Enfermeiros:
– planejar, implementar, executar, dirigir, supervisionar e avaliar a

assistência de Enfermagem na prevenção, recuperação e reabilitação da
saúde;

– oferecer assistência de Enfermagem às pessoas com problemas
de saúde de maior complexidade, assegurando ao pessoal sob seu cuida-
do, ações de Enfermagem de acordo com a situação das pessoas e o
nível de preparação e experiência profissional;

– realizar a consulta de Enfermagem e a prescrição do cuidado de
Enfermagem;

– administrar os serviços de Enfermagem nos diferentes níveis do
sistema de saúde, utilizando critérios que garantam uma assistência de
enfermagem personalizada livre de riscos;

– organizar e controlar o sistema de informações e registros perti-
nentes à Enfermagem;

– estabelecer normas de previsão e controle de materiais e equipa-
mentos para assistência de Enfermagem;

– planejar, implementar e avaliar programas de saúde juntamente
com a equipe interdisciplinar nos níveis nacional e local;

– participar na programação das atividades de educação sanitá-
ria que visam manter e melhor a saúde do indivíduo, família e comu-
nidade;
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– participar nos programas de higiene e segurança, prevenção de
acidentes de trabalho e doenças profissionais no ambiente de trabalho;

– participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada para a
atenção da saúde;

– planejar, organizar, coordenar, desenvolver e avaliar os progra-
mas educacionais de formação da Enfermagem em seus diferentes ní-
veis e modalidades;

– participar na formação e atualização de outros profissionais da
saúde em áreas de sua competência;

– realizar e/ou participar em pesquisas sobre temas de Enferma-
gem e de saúde;

– prestar assessoria em assuntos de sua competência na área de
assistência, docência, administração e pesquisa em Enfermagem;

– participar de bancas examinadoras em matérias específicas de
Enfermagem, em concursos para preenchimento de vagas a nível profis-
sional e auxiliar;

– elaborar normas de funcionamento dos serviços de Enferma-
gem em suas diferentes modalidades de assistência e observar para que
sejam cumpridas;

– integrar os organismos competentes dos Ministérios da Saúde e
Ação Social e de Cultura e Educação, relacionados com a formação e
utilização de Recursos Humanos de Enfermagem e os órgãos técnico-
administrativos do setor;

– realizar todos os cuidados de Enfermagem encaminhados para
satisfazer as necessidades das pessoas nas distintas etapas do ciclo vital
observando o seguinte:

• valorizar o estado de saúde do indivíduo sadio ou enfermo e
diagnosticar suas necessidades ou problemas na área de sua competên-
cia e implementar ações que visam satisfazer o cliente;

• participar na supervisão das condições do meio ambiente que
necessitem os pacientes de acordo com suas condições;
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• controlar as condições de uso dos recursos materiais e equipa-
mentos para a prestação de cuidados de Enfermagem;

• supervisionar e realizar ações que favoreçam o bem-estar dos
pacientes;

• colocar sondas e controlar seu funcionamento;
• realizar controle de drenos;
• realizar controle de sinais vitais;
• observar, avaliar e registrar sinais e sintomas que apresentam os

pacientes, decidindo as ações de Enfermagem a serem tomadas;
• colaborar nos procedimentos especiais de diagnóstico e trata-

mento;
• planejar, preparar, administrar e registrar a administração de

medicamentos por via enteral, parenteral, subcutânea, cutânea, respira-
tória, natural e artificial, de acordo com a ordem médica prescrita, com-
pleta, assinada e autorizada;

• realizar curativos simples e complexos, que não demandem tra-
tamento cirúrgico;

• realizar punções venosas periféricas;
• controlar os pacientes com respiração e alimentação assistida e

cateteres centrais e outros;
• participar nos tratamentos quimioterápicos em diálise peritonial

e hemodiálise;
• oferecer cuidados de Enfermagem aos pacientes críticos com ou

sem isolamento;
• realizar e participar em atividades relacionadas com o controle

de infecções;
• realizar o controle e registro da entrada e saída de pacientes;
• realizar o controle de pacientes ligados a equipamentos mecâni-

cos e eletrônicos;
• participar da planificação, organização e execução de ações de

Enfermagem em situações de emergência e catástrofe;
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• participar no transporte de pacientes por via aérea, terrestre,
fluvial e marítima;

• realizar o registro e evolução de pacientes e de cuidados de
Enfermagem ao indivíduo e à família, colocando a data, assinatura e o
número da matrícula.

No Uruguai, cabe legalmente ao Ministério de Salud Publica, regu-
lar e controlar o exercício dos profissionais de saúde. Não há referência
específica à enfermagem, esta é tratada então, como “profesiones derivadas”
ou como “auxiliares de la medicina” e posteriormente, como “profesiones
vinculadas com la salud”. Assim, tais atribuições são expressas na Ley 9202
de 12 de janeiro de 1934 (Ley Organica) que em seu Art. 2, Parágrafo 6º, que
confere ao MSP: “Reglamentar y contralorear el ejercicio de la Medicina,
Farmacia y profesiones derivadas, y los Estabelecimientos de asistencia y
prevención privados”. E no Capitulo II De la Policia de la Medicina y
Profesiones Derivadas, Art. 13º, consta que: “Nadie podrá ejercer la profesión
de Médico-cirujano, Farmacéutico, Odontólogo y Obstétrico, sin inscribir
previamente el título que lo habilite para ello, en las Oficinas del MSP”; e
ainda no Art. 14º, “Corresponde al MSP reglamentar y vigilar el ejercicio de
las profesiones mencionadas en el Artículo anterior, y de todas las auxiliares
de la medicina. También le corresponde reglamentar y vigilar el
funcionamiento de la Instituciones Privadas de Asistencia, de las Sociedades
Mutualistas y de las Instituciones de carácter científico y gremial cuando se
refiere a los profesionales mencionados en este Capítulo”.

Somente a partir da criação do Departamento de Habilitación y
Control de los Profesionales de la Salud em 2001 no MSP (através do
Decreto nº 460/001 de 21 de novembro), que o Decreto nº 360/02 de
julho em 2002 contemplou uma melhor organização do registro e con-
trole do exercício profissional da área da saúde, tendo em vista a
multiplicidade e diversidade de cursos e profissões já existentes no país.
Desta forma, o Decreto nº 360/02 (que dispone la inscripción de títulos,
certificados o diplomas a efectos de la habilitación y controlar el ejercicio
profesional) em seu Art. 1º:

Dispónese a partir de la fecha que la inscripción de los títulos, certifi-
cados o diplomas se deberá realizar a los efectos de habilitación y
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controlar del ejercicio de las profesiones vinculadas com la salud y
los correspondientes técnicos auxiliares.
E em seu Art. 2o, consta que:
“Se inscribirán los títulos de primer grado y posgrado, terciarios y
no terciarios que provengan de Instituiciones Docentes, Públicas o
Privadas, habilitadas por los organismos competentes, Ministerio
de Educación y Cultura, Ministerio de Salud Pública, Universidad
de la República; cuya infraestructura, cursos y programas hayan
sido reconecidos por estos organismos”.
No Uruguai, especificamente na área da enfermagem, são reco-

nhecidos os licenciados (enfermeiros) e os auxiliares de enfermagem.
Em visita no dia 22 de agosto de 2005 ao Departamento de Habilitación
y Control de los Profesionales de la Salud, observamos que os registros
dos profissionais são feitos em livros, cabendo em cada página, dois
carimbos correspondentes a dados de dois profissionais. O projeto do
Departamento é informatizar estes registros, resolução dependente ain-
da, da División de Servicios de la Salud, a qual o Departamento está
subordinado. Vale ressaltar que os registros não são efetuados pelos pro-
fissionais, e sim, encaminhados pelas instituições formadoras, as quais
são as legítimas reconhecedoras dos títulos. Desta forma, para os Licen-
ciados en Enfermería, o encaminhamento de registro é feito pelo Insti-
tuto Nacional de Enfermería da Universidad de la República, pela Escuela
Católica de Enfermería Antonia Valencia da Universidad Católica e pelo
Instituto de Estudios para la Salud e el Desarrollo Florence Nightingale.
Para os auxiliares de enfermagem, os registros são encaminhados através da
Escuela de Sanidad Dr. Jose Scoseria que reconhece os títulos dos seus
egressos e daqueles oriundos de todas as instituições formadoras no país.

Em relação à lei de exercício profissional, o Uruguai ainda não
conta com esta regulação, entretanto, segundo informações da Secretária
Geral do Colegio de Enfermeras del Uruguay, Lic. Mirta Patiño Aguirre18,
à exceção dos psicólogos, todos os outros profissionais de saúde e tam-

18
 Em entrevista dia 24 de Agosto de 2005 no referido Colegio.
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bém de outras áreas (engenheiros, advogados, economistas, etc.) ainda
não dispõem da legislação. A legislação específica do exercício profissio-
nal dos enfermeiros encontra-se em tramitação no Parlamento desde
1991, em substituição ao obsoleto Regulamento de Nurses de março de
1934. O Projeto inicialmente foi elaborado pelo “Comité Nacional de
Legislación de Enfermería” ou CONADELE (integrado pelos enfer-
meiros e auxiliares de enfermagem), posteriormente analisado em dife-
rentes regiões do país e aprovado em um encontro nacional de enferma-
gem em 1990 e revisado em 1995 pelo Colegio (Colegio de Enfermeras
del Uruguay, 1995). Tal projeto, segundo Mirta Patiño Aguirre, entrou
em conflito com o projeto dos auxiliares de enfermagem, e de tal forma,
de acordo com a depoente, que os parlamentares não distinguiam os
licenciados dos auxiliares. Assim, retiraram o projeto e atualmente, en-
contra-se em tramitação uma lei geral das profissões universitárias de
diferentes áreas. Posteriormente a esta aprovação, a intenção é encami-
nhar ao parlamento um projeto específico elaborado a partir da propos-
ta que foi retirada. O mesmo encaminhamento está acordado para as
profissões de nível universitário.

Antes denominada Asociación de Nurses del Uruguay (criada em
1921), a representação dos enfermeiros no país, a partir de 1992, passa a
denominar-se, com aprovação Parlamentar, Colegio de Enfermeras del
Uruguay. Tal aprovação teve auxílio decisivo do Conselho Internacional
de Enfermagem (CIE), da Federação Pan-Americana de Profissionais
de Enfermagem (FEPPEN), e da Organização Internacional do Traba-
lho (OIT) (Vieira, 1998). Atualmente, com duas sedes próprias em Mon-
tevidéu, o Colegio, representante exclusivo dos licenciados, conta com
700 associados que contribuem com uma mensalidade de 100 pesos
para os profissionais na ativa, e de 60 pesos para os aposentados (agosto
de 2005). O Colegio está filiado ao Conselho Internacional de Enferma-
gem (CIE), à Federação Pan-Americana de Profissionais de Enferma-
gem (FEPPEN), à Fundação Ibero-americana de Enfermagem Século
XXI, ao Conselho Regional de Enfermagem do Mercosul (CREM), e à
Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU). Como forma de in-
tensificar o relacionamento com estas organizações e, mediante o estí-



81

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

mulo de Silvina Malvaréz (OPAS/OMS), o Colegio inaugurou em ou-
tubro de 2004, o seu site e um link na Red de Enfermería del Mercosur
(RER).

O colegio, caracterizado como uma organização cultural dos en-
fermeiros no país, conta com Comités de Especialidades: Nefrologia,
Enfermagem Comunitária, Ética, Ortopedia e Traumatologia,
Cardiologia, Materno Infantil, Infecções, Neonatologia, CTI, Hemato
Oncologia, Informática em Enfermagem e de Relacionamento, Bloco
Cirúrgico e de Projetos de Trabalho. Participa também colaborando com
os Comités Nacionais de Educação, Investigação e de Legislação e Exer-
cício.

Assim, de acordo com o seu Estatuto de 1992 (uma nova propos-
ta de estatuto encontra-se em pauta), o Colegio tem como objetivos: –
propiciar o desenvolvimento profissional dos seus filiados, – assessorar e
assistir seus filiados em assuntos gremiais, – contribuir para elevar o
nível de assistência dos serviços de enfermagem, – participar com as
autoridades nacionais nas definições de políticas de saúde da população
e da profissão, – realizar atividades entre os membros da própria profis-
são e interdisciplinar no âmbito nacional em assuntos de caráter científi-
co e coorporativo, – realizar intercâmbio de enfermagem profissional a
nível internacional, – controlar a aplicação da legislação e do código de
ética do enfermeiro a nível nacional (Colegio de Enfermeras del Uruguay,
1992). Em relação ao último objetivo, ou seja, de controle da aplicação
da legislação, vale lembrar que o Colegio aspirava a esta tarefa atra-
vés da aprovação da lei do exercício profissional. Mas, na verdade, e
em vigência ainda, esta é uma atribuição do MSP, o qual controla
também, de acordo com a Ley Organica, o próprio Colegio. Assim,
relembrando o seu Art. 14º: “Corresponde al MSP reglamentar y vigilar
el ejercicio de las profesiones mencionadas en el Artículo anterior, y
de todas las auxiliares de la medicina. También le corresponde
reglamentar y vigilar el funcionamiento de la Instituciones Privadas
de Asistencia, de las Sociedades Mutualistas y de las Instituciones de
carácter científico y gremial cuando se refiere a los profesionales men-
cionados en este Capítulo”.
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De acordo com a Secretária Geral do Colegio de Enfermeras,
Lic. Mirta Patiño Aguirre19 o principal problema relativo à mobilidade
dos enfermeiros no Mercosul reside na dificuldade e até impossibilida-
de, de pactuar uma formação com currículo padronizado nos países do
Mercosul. Desta forma, acredita que diante da diversidade dos currícu-
los, os países deveriam reconhecer a certificação e que existe o receio da
vinda de enfermeiros estrangeiros, dada a conjuntura econômica do país,
a qual não tem possibilitado nos últimos anos oferta de empregos. De-
clara, inclusive, desemprego dos enfermeiros no país e este, aliado ao
crescimento das escolas, e, consequentemente de egressos, tem propi-
ciado desde 2003, a emigração destes profissionais, principalmente para
a Itália. Por outro lado, segundo Ricardo Alberti20 (do Departamento de
Habilitaciones y Control de la Profesíon de la Salud do MSP), e ainda,
Isabel Cal21  (diretora da Escola Católica de Enfermería), e Fany Rocha
Píriz22  (da Dirección do Programa Básico do Instituto Nacional de
Enfermería), existe a necessidade de padronização da formação dos en-
fermeiros no Mercosul mesmo diante da diversidade dos currículos e
cargas horárias. Apontam a necessidade de conhecimento mais aprimo-
rado de como se forma os enfermeiros nos países para tomada de deci-
sões, e também a necessidade de regulação. Os depoentes acham que
melhores remunerações nos países seria um fator de atração para a mo-
bilidade profissional, assim como o Mercosul pode facilitar o intercâm-
bio cultural, propiciando maior acesso à formação especializada, princi-
palmente ligada a novas tecnologias.

No Paraguai, a primeira menção legal para o exercício da enfer-
magem e particularmente das obstetrizes no país, data de 1936, através
do Decreto-Lei nº 2001, que em seus Art. 9 (Inc 6.) e Art. 21 (Republica
del Paraguay, 1936), encarregou o Ministério da Saúde Pública e Bem
Estar Social (MSPyBS) como regulador do exercício profissional do

19
 Em entrevista dia 24 de agosto de 2005 na sede do Colégio.

20
 Em entrevista dia 22 de agosto de 2005 no MSP.

21
 Em entrevista no dia 23 de agosto de 2005 na referida Escola.

22
 Em entrevista no dia 24 de agosto de 2005 no Hospital de Clínicas.
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médico cirurgião, farmacêutico, odontólogo e obstetra, cujos títulos de
habilitação outorgados ou reconhecidos pela Universidade Nacional,
seriam inscritos neste Ministério. Os praticantes de medicina, enfermei-
ros, nurses, massagistas ortopédicos, óticos e outros afins, estariam isen-
tos desta inscrição e suas atividades foram consideradas legais (Vieira,
1998).

Porém, somente em 1952, os enfermeiros passaram para o nível
superior com a criação do primeiro curso de Licenciatura em Enferma-
gem e de Licenciatura em Obstetrícia no país, na Escola de Enferma-
gem do Instituto Andrés Barbero. Este Instituto foi incorporado à Uni-
versidade Nacional de Assunção em 1963, através do Decreto nº 29.107
(Republica del Paraguay, 1963), que reconheceu este instituto como apto
à formação universitária de enfermeiras, obstetrizes e assistentes sociais.

Por sua vez, o Decreto nº 35.094 de 1954 (Republica del Paraguay,
1958), estabeleceu como requisitos para exercer a profissão na qualidade
de enfermeira, as possuidoras de diplomas expedidos pelas escolas de
enfermagem reconhecidas no país que seguissem um conjunto mínimo
de exigências de acordo com as recomendações do Conselho Internaci-
onal de Enfermeiras; as diplomadas por escolas de enfermagem estran-
geiras com títulos previamente revalidados; as Visitadoras de Higiene
Polivalente e as Visitadoras de Higiene Social, com títulos expedidos
pelo MSPyBS; e as obstetrizes da Escuela de Visitadoras de Higiene
Polivalente, com títulos expedidos pelo MSPyBS. Ao mesmo tempo,
outorgou ao MSPyBS, o registro profissional e a regulamentação do pró-
prio Decreto.

Desde 1980, a regulação nacional do exercício profissional na área
da saúde (inclusive dos técnicos e auxiliares), está enunciada na Ley nº.
836/80 (Código Sanitario). O Art. 215 estabelece que:

Para el ejercicio de los profesionales en ciencias de la salud se requiere
contar com título expedido por las Universidades del país o revalidado
por la Universidad Nacional de Asunción, el que debe ser inscrito en
el registro habilitado por el Ministerio.
E segundo o Art. 216: “El Ministerio reglamentara el ejercicio legal de las

profesiones en ciencias de la salud”.
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Deste modo, o controle do exercício profissional em saúde, e em
particular dos enfermeiros, está centralizado no Ministério da Saúde, a
cargo da Direção de Controle de Profissões e Estabelecimentos de Saú-
de, a qual se encontra representada no SGT 11 – Saúde, através da Sub-
Comissão de Exercício Profissional.

Os requisitos para o registro e habilitação para o exercício profis-
sional de Universitários, Técnicos e Auxiliares de Saúde estão estabeleci-
dos na Resolución SG nº 384 de 1999 (Republica del Paraguay, 1999); e
no caso de profissionais que tenham cursado seus estudos em Universi-
dades e Instituições Superiores de Ensino do exterior, na Resolución SG
nº 147 de 2000 (Republica del Paraguay, 2000).

Para o registro inicial, cuja validade é de 5 anos, ou para sua
revalidação, além do diploma universitário, não existem requisitos
adicionais, como exames. Para os profissionais formados no exterior,
toda a documentação e título exigidos devem ser examinados pela
Universidade Nacional. Todos os documentos requeridos devem ser
legalizados pelo Consulado Nacional no país de origem e traduzidos
por um tradutor matriculado na Corte Suprema de Justiça, caso não
estejam redigidos no idioma espanhol. Segundo informações presta-
das por uma docente23  da Universidad de la Integración de las Amé-
ricas (UNIDA), que atualmente tenta revalidar no Paraguai seu di-
ploma adquirido em universidade brasileira, esse processo implica
em altos custos, tendo em vista o gasto com a tradução dos docu-
mentos e o pagamento de uma taxa no valor de 500 dólares24 . Em-
bora não exista impedimento para o exercício profissional da enfer-
magem no país, o custo total desse processo apresenta-se como um
importante ponto de estrangulamento que dificulta a legalização dos
diplomas estrangeiros, e assim, o exercício profissional.

23
 Em entrevista realizada em 13 de junho de 2005, na referida universidade.

24
 Segundo informações prestadas pelo Dr. Carlos Raul Homero, funcionário do Departamen-

to de Controle de Profissões e Estabelecimentos de Saúde, em 14 de junho de 2005, o valor
mínimo dessa taxa é de 500 dólares, variando de acordo com a distância entre o Paraguai e os
países de origem dos profissionais.
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Em que pese à outorga ao Ministério da Saúde a atribuição rela-
tiva à regulação do exercício profissional do enfermeiro, até 2005 não
existia no Paraguai uma lei de exercício profissional para esta categoria.
O exercício dos profissionais que trabalham na área de enfermagem é
regido no setor público pelo Código Sanitario, pela Ley 1626/00 de la
Función Pública, pelo Código Laboral y resoluciones institucionales. No
setor privado, o exercício profissional é regido pelo Código Laboral e
pelo Código Sanitario.

Reconhecendo que a legislação da profissão se constitui numa
necessidade diante da livre circulação de mão-de-obra prevista no
Mercosul, em agosto de 2000, a Asociación Paraguaya de Enfermería
(APE) apresentou à Câmara dos Deputados o “Proyecto de Ley del
Ejercicio de Enfermería”. No entanto, em 2004, o projeto com ditame
favorável de duas Comisiones Asesoras de Legislación, antes de ser tra-
tado em sessão plenária, foi retirado pela Asociación Paraguaya de
Enfermería e foi novamente remetido à Comisión de Salud, tendo em
vista que a Associação discordava de três pontos fundamentais: os anos
de serviço para aposentadoria, a carga horária de trabalho e os dias de
férias, considerando que os ajustes propostos retrocediam, inclusive, em
relação aos direitos adquiridos (Asociación Paraguaya de Enfermería,
2005). Sendo assim, o Comité de Legislación da APE e a sua Mesa
Directiva, decidiram esperar seu tratamento em plenária, a fim de evitar
que seja sancionada uma lei desfavorável aos enfermeiros. Posteriormente
foram realizados diversos debates em todo o país para modificar os arti-
gos mencionados e, no corrente ano (2005), está sendo realizado um
lobby parlamentar para aprovação da Lei. Contudo, segundo a Associa-
ção (2005), essa não é uma tarefa fácil, pois as leis que não são referentes
a reformas econômicas ou enviadas pelo Poder Executivo não constitu-
em prioridades no Parlamento.

De acordo com a Asociación Paraguaya de Enfermería (2005),
também foi proposto um Projeto de Lei para regular o “Colegio de
Enfermeras/os del Paraguay”, cujo objetivo era que este órgão, como
real organização corporativa dos enfermeiros no Paraguai, pudesse:
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Contribuir a la promoción de la salud del usuario, indivíduo, famí-
lia y comunidad, promover el desarrollo de la enfermería y controlar
la concesión de licencia para ejercer la profesión, ejercer la vigilancia
y jurisdicción disciplinaria en relación con el ejercicio profesional pres-
tando especial atención al logro de la jerarquización del Colegio de
Enfermeras/os del Paraguay – CEP”. (Asociación Paraguaya de
Enfermería, 1994a)
Contudo, esse projeto tornou-se sem efeito, tendo em vista que

no Paraguai não se prevê a existência de órgãos com delegação oficial do
Estado para o registro e controle do exercício profissional equivalentes
aos Conselhos de profissionais existentes no Brasil (Asociación Paraguaya
de Enfermería, 2005). Segundo a Constituição Nacional Paraguaia, em
seu Artigo 42 do Capítulo VI da Saúde: “Toda persona es libre de asociarse o
agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada
asociación. La forma de colegiación será reglamentada por Ley” (Republica del
Paraguay, 1992). Deste modo, nenhuma pessoa pode ser obrigada a
agremiar-se, razão pela qual não pode ser aprovada a Ley Marco de
Colegiatura, não sendo assim possível a Associação dispor de uma Lei
de Colegiado e existir como entidade reguladora da enfermagem paraguaia
(Asociación Paraguaya de Enfermería, 2005). Desta forma, de acordo
com o Código Sanitario ainda em vigência, cabe ao MSPyBS, a atribui-
ção de regular e controlar o exercício das profissões de saúde no país.

 Em vigência, portanto, o Ministério da Saúde reconhece como
categorias de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de
enfermagem25. Como enfermeiro (ou Licenciado en Enfermería), o
MSPyBS reconhece este profissional, cujo perfil é símil à definição ela-
borada pela Asociación Paraguaya de Enfermería (em 1987, e em con-
junto com os representantes do Consejo Internacional de Enfermeras e
da Organização Mundial de Saúde), que conceituou enfermeira26 como:

25
 Titulares de certificados expedidos pelas instituições de ensino do Paraguai e reconhecidos

pelo MSPyBS, cujos equivalentes estrangeiros são Constitucionalmente impedidos para o exer-
cício profissional no país (Asociación Paraguaya de Enfermería, 1994).
26

 No feminino, de acordo com o texto original.
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una persona que ha cursado enteramente enseñanza básica de
enfermería y está autorizada para ejercer la enfermería en su país. La
enseñanza básica de enfermería es un plan de estudios oficialmente
reconocido que proporciona un núcleo amplio y sólido de conocimientos
en ciencias de la conducta, biológicas y de la enfermería para la practica
general de esta última, el liderazgo dentro de la misma y enseñanza
especializada avanzada o post-básica (Asociación Paraguaya de
Enfermería, 1994).
A enfermeira está, portanto, qualificada e autorizada para traba-

lhar na formação da saúde, na prevenção das doenças, no cuidado aos
enfermos físicos e mentais, das pessoas impedidas de qualquer idade, em
todos os contextos da assistência de saúde e do trabalho comunitário;
para ser encarregada de ensinar a assistência de saúde; para participar
plenamente como membro na equipe de assistência a saúde; para super-
visionar e instruir as auxiliares27  de enfermagem e de assistência à saúde;
e para participar na pesquisa (Asociación Paraguaya de Enfermería, 1994).

De acordo com informações prestadas pela APE, no CREM, du-
rante várias jornadas de trabalho em diferentes países, foram analisadas
as competências dos enfermeiros. Na reunião do CREM, na Ciudad de
Uruguay, em maio de 2005, foi ratificado o documento que estabelece as
competências, tendo sido encaminhado a cada país, para que seja feita
sua revisão (Asociación Paraguaya de Enfermería, 2005).

Deste modo, atualmente, a forma de organização de interesses
dos enfermeiros no Paraguai, está representada pela “Asociación Paraguaya
de Enfermería”, criada em 1952. A Associação, sediada na década de
1990 em espaço cedido no Instituto Andrés Barbero, da Universidade
Nacional, hoje conta com sede própria em Assunção. Possui diversos
projetos conjuntos com o MSPyBS, através da Dirección de Enfermería28

do referido Ministério, dentre os quais o de “Profissionalización de
Enfermería”, o “Plan Nacional de Desarrollo de Enfermería”, “La

27
 No feminino, conforme texto original.

28
 A atual Vice Presidenta da APE é a diretora da Dirección de Enfermería del MSPyBS.
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escolarización de los Auxiliares de Enfermería no Escolarizados”, além
do projeto de um “Examen Nacional para acreditación, el control y
regulación de la profesión”.

Vale dizer que os trinta e cinco anos de regime militar não permi-
tiram a associação e/ou sindicalização livre dos funcionários nacionais
do setor saúde, a não ser sob a tutela do Estado. Segundo Arnau &
Pierantoni (1995), apesar dos impedimentos legais e da lei do funcio-
nário público (que também coibia as associações corporativas ou sindi-
cais), os profissionais se organizaram nas instituições de saúde tornan-
do-se em alguns casos (particularmente no Hospital das Clínicas da
UNA), focos de resistência ao regime de Stroessner, liderando estas
associações em alguns momentos, a mobilização em oposição ao go-
verno autoritário. Na análise das autoras, após 1989, com o início do
período de transição para a democracia, observa-se a tendência ao es-
tabelecimento de associações por instituições (em hospitais públicos),
por profissões (médicos, enfermeiros, bioquímicos) e a constituição da
Federação dos Profissionais de Saúde. Observam também que, embo-
ra haja atualmente a liberdade de expressão e associação, ainda tem
sido lenta a retirada dos obstáculos jurídicos à associação.

Apesar de estar sob a tutela do Estado e de possuir relação de
dependência com o MSPyBS, a Asociación Paraguaya de Enfermería,
buscou ao longo dos anos, parcerias internacionais como apoio no de-
senvolvimento da representação dos enfermeiros no país. Desde 1966, a
Associação é membro da “Federación Panamericana de Profesionales de
Enfermería” (FEPPEN); em 1977 filiou-se ao Conselho Internacional
de Enfermeiras (CIE); e também é membro da “Fundación Ibero Ame-
ricana de Enfermería Siglo XXI” – FIDE S.XXI (Asociación Paraguaya
de Enfermería, 1994). Na década de 80, por iniciativa da Associação, foi
criado um comitê de legislação para os enfermeiros no Paraguai (em
abril de 1884), o qual iniciou suas atividades com seminário nacional
sobre este tema. A partir de 1988, a Associação manteve parceria e cola-
boração com a CIE, quando esta passa a organizar seminários na Amé-
rica Latina (com o apoio da Fundação W.R.Kellogg e da Fundação In-
ternacional Florence Nightingale), com o propósito de assistir às asso-
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ciações de enfermeiros na formação e operacionalização de planos e
estratégias para estabelecer sistemas de regulação da enfermagem.

Paralelamente aos seminários latino-americanos (18 a 23 de abril
de 1988 em Quito – Equador, 24 a 29 de abril de 1989 no México, 25 a
30 de junho de 1991 em San Juan de Puerto Rico), a Associação realizou
seminários internos no país (quatro no total). Esses fóruns propiciaram
a retomada do processo de elaboração e aprovação de uma legislação e
discussão da categoria sobre representatividade profissional no Paraguai.
Operacionalmente, este processo tornou-se factível com a assinatura
do “Acuerdo Técnico-Financiero para el Desarrolo de la Enfermería en
América Latina” (firmado durante o VIII Congresso Panamericano de
Enfermería, em Cartagena de Indias – Colômbia, de 4 a 7 de junho de
1991), que estabeleceu o convênio entre a FEPPEN, a OPS e a
Asociación Paraguaya de Enfermería, com o objetivo de fornecer, a
esta última, apoio técnico e financeiro para continuidade do “Ante-
proyecto de Legislación de Enfermería en el Paraguay” (Asociación
Paraguaya de Enfermería, 1994).

No que se refere à livre circulação de enfermeiros no Mercosul,
segundo a presidente da APE (Asociación Paraguaya de Enfermería,
2005), María Concepción Chávez, torna-se extremamente necessário que
seja colocada em prática pelos quatro Países-Membros, uma matriz
curricular básica, através de um projeto conjunto apoiado por alguma
organização internacional. Destaca ainda como obstáculos para essa li-
vre circulação, os seguintes problemas: a existência de diferentes currí-
culos, cargas horárias e legislações; a falta de integração ou incorporação
dos países à Comissão Central do Mercosul; o pouco interesse das Auto-
ridades Nacionais em trabalhar com os grupos profissionais; a quantida-
de desproporcional de profissionais de enfermagem nos diferentes paí-
ses; as diferenças de condições sociais, legais e trabalhistas. Como vanta-
gens, aponta apenas duas: a maior oportunidade para os profissionais e o
intercâmbio cultural, acadêmico e científico.

Em entrevistas realizadas com as diretoras das cinco instituições
de ensino que oferecem a graduação em enfermagem no Paraguai, fo-
ram destacados principalmente problemas em relação à livre circulação
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de enfermeiros no Mercosul, tais como: necessidade de ajustes reais,
considerando a dificuldade de se igualar carga horária e currículos; ne-
cessidade de um mesmo perfil, para se chegar a um mesmo resultado, ao
menos um currículo mínimo; dificuldades no mercado de trabalho; ne-
cessidade de haver algum tipo de controle, alguns critérios a considerar;
impossibilidade de uma circulação totalmente livre; grande diversidade
de currículos dentro dos próprios países; preocupação com a parte prá-
tica, uma vez que os hospitais nacionais não têm insumos e tecnologias
como no Brasil e na Argentina. Assim, os alunos que fossem trabalhar
nesses países teriam dificuldades de lidar com esses recursos, enquanto
os estrangeiros teriam dificuldades de lidar com a falta de equipamentos
médicos no Paraguai. Quanto às vantagens, foram destacadas a troca de
aprendizado e experiências e a possibilidade de que realmente seja for-
mado um mercado comum. As opiniões da presidente da APE e das
diretoras das escolas refletem uma preocupação com a diversidade de
formação nos países do Mercosul, principalmente em relação às matri-
zes curriculares. No tocante aos aspectos positivos da livre circulação,
verifica-se que ainda são poucas as vantagens apontadas, destacando-se
os aspectos negativos, o que pode contribuir, a nosso ver, com a prorro-
gação para o livre trânsito dos enfermeiros nos mercados de trabalho
dos países.
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Como cenário geral (Quadro 3), o ingresso na graduação em en-
fermagem nos países do Mercosul, exige uma escolaridade similar, ou
seja, a conclusão do ensino médio no Brasil equivalente à Educação
Polimodal da Argentina e do Bacharelato no Uruguai e Paraguai. A au-
tonomia para criação de cursos, planos de estudos e expedição de diplo-
mas para toda a rede de ensino é prerrogativa somente no Brasil conferida
pela LDB de 1996. Assim, nos demais países, somente contam com esta
autonomia, as Instituições Universitárias Públicas da Argentina, a
Universidad de la Republica do Uruguai e a Universidad Nacional do
Paraguai. A revalidação de títulos estrangeiros é atribuição precípua das
Universidades Públicas Nacionais.

À exceção do Brasil, o ingresso na graduação em enfermagem
tem cunho universal o qual confere o direito a todo cidadão com a devi-
da escolaridade exigida, ingressar na carreira, situação que espelha a po-
lítica dos países com processos históricos recentes de redemocratização.

6 – O SISTEMA FORMADOR DA GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM: ORGANIZAÇÃO, REGULAÇÃO, OFERTA E
FORMAS DE INGRESSO
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Usualmente, após um período inicial no ciclo de estudos do primeiro
ano, a maior parte dos inscritos se desloca para outras carreiras, fato que
compromete os esforços e recursos das instituições. A exemplo, no Uru-
guai, o Instituto Nacional de Enfermería, anualmente tem como média
600 ingressos, dos quais, cerca de 40,0% desistem da carreira até o final
do primeiro ano, pois não se adaptam ou verificam a inadequação pesso-
al pela opção, transferindo-se assim, para outras carreiras. Desta forma,
anualmente o Instituto forma cerca de 100 a 150 licenciados. No Brasil,
embora as instituições selecionem os alunos através do vestibular, este
vem apresentando atualmente, um processo de flexibilização dada a gran-
de oferta de cursos das instituições privadas em busca da garantia de
clientela. Na Argentina, mesmo com o acesso universal, a insuficiência
de egressos alavancou programas de formação e acessos mais flexíveis,
como a exemplo, os esforços para formação de enfermeiros e licencia-
dos através da educação à distância, dos ajustes para o ingresso de acor-
do com perfil sócio-econômico dos alunos e os programas de desenvol-
vimento profissional dos auxiliares de enfermagem para a formação gra-
duada. Interessante é destacar que embora o acesso para a graduação
seja universal nos três países (Argentina, Uruguai e Paraguai), verifica-se
nestes, um processo altamente centralizado no Estado, de regulação das
profissões de saúde.

Pode-se constatar através do Quadro 3, a diferença da oferta de
cursos de enfermagem entre os países, ou seja, em 2003 uma oferta de
334 cursos no Brasil (segundo dados preliminares do INEP, em 2004 já
totalizavam 430 cursos); na Argentina uma estimativa de 124 cursos em
2003; no Uruguai em 2005 de apenas 3 cursos e no Paraguai, uma oferta
também total de 5 cursos. Entretanto, similar é a característica da pre-
ponderância da oferta de cursos pelas instituições privadas de ensino e
ainda, a concentração de toda a rede nos países, em regiões e cidades
economicamente mais desenvolvidas.
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Quadro 3
Características do Sistema Formador dos

Enfermeiros no Mercosul

No Brasil, o sistema educacional é regulamentado através da
Constituição Federal de 1998 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB de 1996. A estrutura do sistema escolar compreende a
educação básica (formada pela educação infantil que tem por finalidade
o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade; o ensino
fundamental com duração mínima de oito anos, hoje com entrada aos
seis anos de idade, gratuito e obrigatório na escola pública que tem por
objetivo a formação básica do cidadão; e o ensino médio, etapa final da



94

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

educação básica que tem duração mínima de três anos) e a educação
superior que abrange os cursos de graduação nas diferentes áreas profis-
sionais, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio e
tenham sido classificados em processos seletivos, usualmente o vestibu-
lar. Também faz parte desse nível de ensino a pós-graduação, que com-
preende os cursos de especializações e os programas de mestrado, dou-
torado e pós-doutorado.

Segundo Vieira & Amâncio Filho (2005), o ensino superior em
saúde no país, no período de 1995 a 2003, apresentou marcantes carac-
terísticas observadas através dos dados do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Anísio Teixeira-INEP do Ministério da Educação: gran-
de crescimento no número de cursos (com conseqüente ampliação do
quantitativo de vagas disponíveis e do contingente de egressos), concen-
tração geográfica da oferta e incremento no processo de privatização do
sistema educativo. Dentre as razões do aumento do número de cursos,
com as conseqüências daí advindas, os autores destacam as mudanças
provocadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no

9394/96), que favoreceram a criação de cursos e a privatização do ensi-
no, em virtude da autonomia concedida às instituições de ensino supe-
rior e da possibilidade de flexibilização dos currículos, ambas as ques-
tões destacadas no Artigo 53 da referida Lei. Nele, afirmam os autores,
são asseguradas às universidades, no exercício da sua autonomia e sem
prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

– criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de
educação superior previstos pela Lei, obedecendo às normas gerais da
União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

– fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as
diretrizes gerais pertinentes.

O sistema educativo em saúde no país, de acordo com Vieira &
Amâncio Filho (2005), em 2003 (segundo os últimos dados do INEP
divulgados até 2005), apresentava uma oferta total de 2.840 cursos, ob-
servando-se como característica a predominância dos cursos de Biologia
(465 cursos), Educação Física (408) e Enfermagem (334). Com mais de
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200 cursos, constataram a oferta das graduações em Fisioterapia (298),
Psicologia (257) e Farmácia (212); até 170 cursos, destacaram a oferta
das formações em Odontologia (170), Nutrição (163) e Serviço Social
(136); até 125 cursos, as graduações em Medicina (125), Medicina Vete-
rinária (110) e Fonoaudiologia (96). Com menor oferta, assinalaram as
graduações em Terapia Ocupacional (35) e Biomedicina (31), situação
analisada pelo fato de se tratarem de recentes modalidades de forma-
ção em saúde (Gráfico 1). Em termos percentuais, de acordo com os
autores, mostrou-se intenso em todas as graduações enfocadas o cres-
cimento da oferta de cursos observado no período de 1995 a 2003,
sendo esse crescimento, no entanto, menor para os cursos de Medici-
na, cujo incremento foi da ordem de 47,0%. Se comparado com o de
outras formações, esse índice mais acanhado foi atribuído ao fato de
que talvez as entidades médicas estivessem atuando de forma mais
efetiva do que as corporações congêneres, junto às instâncias gestoras
do sistema educativo.

Ainda de acordo com Vieira & Amâncio Filho (2005), à exceção
dos cursos de Educação Física e Psicologia, não incluídos na análise
referente ao período de 1995 a 2003, devido à sistemática diferenciada
praticada pelo INEP com relação à coleta e abordagem dos dados cor-
respondentes a esses cursos, o incremento de cursos no período foi de
373,0% para Fisioterapia (passando de 63 para 298 cursos), 288,1% para
Nutrição (de 42 para 163), 209,3% para Enfermagem (de 108 para 334),
278,6% para Farmácia (de 56 para 212), 194,3% para Biologia (de 158
para 465), de 174,3% para Fonoaudiologia (de 35 para 96), de 168,3%
para Medicina Veterinária (de 41 para 110), 138,5% para Biomedicina
apenas no período de 2000 a 2003 (de 13 para 31), 118,8% para Terapia
Ocupacional (de 16 para 35), 91,0% para Odontologia (de 89 para 170)
e de 88,9% para Serviço Social (de 72 para 136 cursos). Corroborando a
hipótese de maior autonomia dada às instituições universitárias em vir-
tude da Lei no 9394/96, toda essa forte expansão de cursos e de vagas foi
notada pelos autores, a partir de 1997, havendo um incremento substan-
cial no ano 2000.
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Como decorrência do crescimento acentuado dos cursos, a
oferta de vagas das graduações em saúde no país atingiu, em 2003,
a um total de 334.513 vagas para as 14 formações analisadas (Grá-
fico 2), em contraposição ao total de 61.630 vagas em 1995, ou
seja, um aumento de 442,8%. Se distribuído pelos cursos, o aumen-
to da oferta de vagas no período de 1995 a 2003 mostrou o seguinte
crescimento percentual: Enfermagem, 492,6% (de 8.068 para
47.807), Fisioterapia, 640,4% (de 6.098 para 45.152), Biologia,
264,4% (de 10.375 para 37.804), Farmácia, 313,7% (de 5.461 para
22.593), Nutrição, 439,5% (de 3.326 para 17.945), Odontologia,
95,6% (de 8.351 para 16.333), Serviço Social, 199,2% (de 4.877
para 14.593), Medicina, 46,5% (de 8.247 para 2.081), Medicina
Veterinária, 216,0% (de 3.670 para 11.599), Fonoaudiologia, 156,5%
(de 3.157 para 8.098), Biomedicina, 166,4% (de 1.207, em 2002,
para 3.215, em 2003), Terapia Ocupacional, 267,3% (de 670, em
2000, para 2.461, em 2003). As vagas em 2003, para Educação
Física e Psicologia, atingiram, respectivamente, 57.215 e 37.617
(Vieira & Amâncio Filho, 2005).

Segundo os autores, no que diz respeito a egressos, ainda que os
números apresentados não espelhassem o crescimento total dos cursos e
vagas, o aumento do quantitativo de egressos já se faz notar em 2003,
ano que totalizou 111.456 concluintes, em contraposição aos 36.641 for-
mados em 1995. Assim, em 2003 formaram-se 14.581 Psicólogos, 14.494
profissionais de Educação Física, 12.615 Fisioterapeutas, 12.469 Biólo-
gos, 11.252 Enfermeiros, 9.848 Odontólogos, 9.704 Farmacêuticos, 9.113
Médicos, 4.786 Assistentes Sociais, 4.423 Nutricionistas, 4.303 Médicos
Veterinários, 2.372 Fonoterapeutas, 896 Terapeutas Ocupacionais e 600
Biomédicos (Gráfico 3). Ressaltam os autores que, se na década iniciada
em 2000 é possível notar um novo e forte incremento dos cursos e,
portanto, de vagas, a tendência a ser considerada é no sentido de que a
oferta de profissionais de saúde no país se amplie significativamente nos
próximos anos.
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Gráfico 2 – Vagas nas graduações em saúde. Brasil, 2003

Fonte: Vieira & Amâncio, 2005.

Gráfico 1 – Cursos das graduações em saúde. Brasil, 2003

Fonte: Vieira & Amâncio, 2005.
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Fonte: Vieira & Amâncio, 2005.

Gráfico 3 – Egressos das graduações em saúde. Brasil, 2003

Entretanto, Vieira & Amâncio (2005), constataram a iniqüidade
geográfica da oferta das graduações em saúde no país. A Região Sudeste
constituía, ao mesmo tempo, o maior mercado de trabalho e a maior
oferta de cursos para formar profissionais para a área da saúde. Assim,
em 2003, 51,3% (1.456) do total de cursos (2.840) das 14 profissões
consideradas localizavam-se no Sudeste. A Região Sul representava a
segunda maior oferta para 12 profissões, ou 20,9% (593 cursos), exce-
tuando-se Fonoterapia (oferta que se igualava a da Região Nordeste) e
Terapia Ocupacional, cuja segunda maior oferta encontrava-se na Re-
gião Nordeste. Esta Região disponibilizava 15,4% (438) do total dos
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cursos, a Centro-Oeste compareceu com 7,4% (210 cursos) e a Norte
com 5,0% (143 cursos) (Gráfico 4). Como apontado pelos autores, do
total das vagas das 14 graduações em 2003 (334.513), 61,3% eram en-
contradas na Região Sudeste (204.978) que, portanto, concentrava a maior
quantidade das vagas de todas as profissões. A Região Sul ofertava 17,2%
(57.391) do total das vagas e constituía a segunda maior oferta de vagas
para 12 das profissões (exceção para Fonoaudiologia e Terapia
Ocupacional, que tinham como segunda oferta a Região Nordeste), com
10,7% (35.972) do total das vagas no país, Centro-Oeste com 7,1%
(23.740) e a Norte com 3,7% (12.432) (Gráfico 5). Assim, do total de
egressos das formações analisadas pelos autores, a contribuição da Re-
gião Sudeste foi majoritária (Gráfico 6), respondendo por 58,2% (64.837)
dos formados, a Sul por 18,8% (20.962) a Nordeste por 13,4% (14.968),
a Centro-Oeste por 6,7% (7.505) e a Norte por 2,9% (3.184 egressos)
(Gráfico 6).

Gráfico 4 – Cursos das graduações em saúde segundo regiões.
Brasil, 2003

Fonte: Viera & Amâncio Filho, 2005.
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Gráfico 5 – Vagas das graduações em saúde segundo regiões.
Brasil, 2003

Fonte: Viera & Amâncio Filho, 2005.

Gráfico 6 – Egressos das graduações em saúde segundo regiões.
Brasil, 2003

Fonte: Viera & Amâncio Filho, 2005.
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De forma marcante, Vieira & Amâncio Filho (2005), destaca-

ram o caráter privado da oferta do ensino graduado em saúde. Este

fenômeno foi tão intenso que, em 2003, apenas para a graduação em

Medicina a oferta pública de cursos dessas graduações era um pouco

maior do que a oferta privada. Todas as outras graduações em saúde

estavam sendo ofertadas majoritariamente através de cursos particu-

lares. Mesmo assim, a oferta de cursos públicos de medicina era de

65 cursos, e privados, de 60 cursos (48,0% do total). Como pode ser

notado (Gráfico 7), 70,0% (1.989) da oferta total dos cursos de todas

as graduações (2840), eram de instituições privadas. O setor público

ofertava, portanto, apenas 30,0% do total de cursos das graduações

em saúde, ou seja, 851 cursos. A privatização do ensino da Fisiotera-

pia foi de 88,3% dos cursos; Fonoaudiologia, de 85,4%; Biomedicina,

de 83,9%; Psicologia, 81,3%; Nutrição, 81,0%; Farmácia, 76,9%; Te-

rapia Ocupacional, 74,3%; Enfermagem, 73,4%; Odontologia, 68,8%;

Serviço Social, 68,4%; Educação Física, 64,7%; Medicina Veteriná-

ria, 63,6%; e Biologia, 51,4%.

Com uma maior rede de cursos, o setor privado ofertava assim, a

grande parte das vagas para as 14 graduações (Gráfico 8), ou seja, em

2003, 85,3% (285.310) do total das vagas (334.513), em contraposição à

oferta de vagas públicas, ou de 14,7% (49.203). Em Fisioterapia, do total

das vagas, 95,3% eram privadas; Fonoaudiologia, 94,1%; Biomedicina,

93,5%; Psicologia, 91,4%; Nutrição, 90,6%; Enfermagem, 88,7%; Tera-

pia Ocupacional, 88,0%; Educação Física, 86,0%; Farmácia, 84,7%; Ser-

viço Social, 79,3%; Biologia, 76,8%; Medicina Veterinária, 76,6%; Odon-

tologia, 76,4%; e Medicina, 50,6% mesmo que a oferta de cursos médi-

cos públicos fossem um pouco maior. Entretanto, alertaram os autores
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que o potencial total da oferta de profissionais oriundos de cursos priva-

dos não havia ainda sido espelhado em 2003, considerando o tempo

necessário para conclusão das graduações e o grande crescimento de

cursos privados nos anos 2000. Mas mesmo assim, em 2003, a maioria

dos egressos já eram oriundos de cursos privados, ou seja, 67,0%

(74.670) do total (111.456) de concluintes das 14 formações. Consi-

derando que o setor público ofertava apenas 14,7% das vagas e con-

cluiu 33,0% dos profissionais, este fato, mesmo que seja no mesmo

ano, demonstrou aos autores, o melhor resultado no setor público,

indicando ociosidade de vagas no setor privado considerando a sua

maior oferta de cursos desde o final dos anos 90. No Gráfico 9 evi-

dencia-se a origem em cada profissão, dos egressos. Assim, à exceção

da medicina que tinha 44,4% dos seus concluintes de origem de cur-

sos privados, todos os outros profissionais já se formaram na sua

maioria, em instituições privadas de ensino. Ou seja, 89,0% dos Fisi-

oterapeutas; 88,9% dos Fonoaudiólogos; 85,7% dos Biomédicos;

77,7% dos Terapeutas Ocupacionais; 79,3% dos Psicólogos; 74,0%

dos Nutricionistas; 67,0% dos Odontólogos; 62,7% dos Farmacêuti-

cos; 64,4% dos Educadores Físicos; 62,1% dos Enfermeiros; 58,1%

dos Assistentes Sociais; 57,5% dos Biólogos; e 53,0% dos Médicos

Veterinários (Vieira & Amâncio Filho, 2005).
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Gráfico 7 – Cursos das graduações em saúde segundo
dependência administrativa. Brasil, 2003

Fonte: Vieira & Amâncio Filho, 2005.
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Gráfico 8 – Vagas das graduações em saúde segundo
dependência administrativa. Brasil, 2003

Fonte: Vieira & Amâncio Filho, 2005
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Desta forma, a formação dos enfermeiros no Brasil acompanhou
toda a dinâmica da formação graduada em saúde no Brasil após a autono-
mia dada pela LDB de 1996 às universidades, em relação à abertura de
cursos. Ou seja, a rede de ensino para esta profissão ganhou grande dimen-
são no país, favoreceu ainda mais a sua concentração geográfica na região
mais desenvolvida, a Sudeste, e assistiu-se a uma intensa privatização do seu
ensino. A Tabela 2 e os Gráficos 10 e 11 proporcionam uma melhor

Gráfico 9 – Egressos das graduações em saúde segundo
dependência administrativa. Brasil, 2003

Fonte: Vieira & Amâncio Filho, 2005.
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visualização do crescimento dos cursos, vagas e egressos; a concentração
geográfica; bem como a privatização da rede de ensino para a graduação em
enfermagem, observado pelos autores, no período de 1995 a 2003.

Tabela 2
Cursos, vagas e egressos da graduação em Enfermagem por

regiões, segundo unidades federadas. Brasil, 1995 e 2003

Fonte: Vieira & Amâncio, 2005a.
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Gráfico 11 – Egressos de graduação em enfermagem, por
regiões, segundo dependência administrativa. Brasil, 2003

Fonte: Vieira & Amâncio Filho, 2005.

Gráfico 10 – Cursos de graduação em enfermagem, por regiões,
segundo dependência administrativa. Brasil, 2003

Fonte: Vieira & Amâncio Filho, 2005.
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Assim, conforme assinalado por Vieira & Amâncio Filho (2005),
apesar de grande oferta de cursos, vagas e egressos das graduações em
saúde no Brasil, inclusive dos enfermeiros, esta oferta se caracterizou
por um crescimento desordenado, concentrado e pela mercantilização
do sistema de ensino. O que identificaram foi uma desproporção do
quantitativo de profissionais por habitantes nas diferentes Regiões, bem
como uma concentração nos grandes centros urbanos. Estes fatos assi-
nalaram uma questão relevante para a formação destes profissionais
porque aliada à proliferação de escolas, primordialmente privadas, e à
massificação do ensino, admite-se uma queda na qualidade do ensino:
nem sempre as escolas criadas apresentam capacidade técnica e instala-
ções adequadas às necessidades das formações em saúde, que exigem
laboratórios, tecnologia moderna e infra-estrutura.

Entretanto, têm sido buscados mecanismos de regulação para a
abertura de novos cursos, não só para a área da saúde, mas para todo o
sistema de ensino superior no Brasil, num esforço para estabelecer crité-
rios de qualidade e de regionalização. Visando proceder a uma reforma,
a terceira versão do Projeto da Lei da Educação Superior foi entregue ao
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Ministro Tarso
Genro em 29 de julho de 2005, como seu último ato administrativo e
posteriormente encaminhada ao Congresso Nacional. Esta terceira ver-
são destaca três eixos importantes: o financiamento das instituições fe-
derais de ensino, a qualidade e a ampliação de vagas públicas. Em rela-
ção ao financiamento, o projeto propõe que a União aplique, anualmen-
te, nas instituições federais, nunca menos de 75% da receita constitucio-
nalmente vinculada à manutenção e ao desenvolvimento da educação.
Estabelece também a vinculação de recursos das universidades para as-
sistência estudantil; propõe que um terço das vagas dos cursos de gra-
duação das instituições públicas seja oferecido no turno da noite; con-
templa a educação à distância e propõe o aumento da oferta de vagas
no ensino superior nos sistemas estadual e municipal por meio de con-
sórcios ou convênios firmados entre as instituições e a União. Um dos
desafios propostos pelo projeto é elevar de 25% para 40% o número de
matrículas em universidades públicas até 2011, conforme prevê o Plano
Nacional de Educação.
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Atualmente, planejadores, educadores, profissionais da saúde, di-
rigentes de instituições de ensino públicas e privadas, estudantes,
formuladores de políticas públicas, nutrem a expectativa de que o movi-
mento gerado pelo debate sobre mudanças no ensino superior brasileiro,
materialize-se em efetivas iniciativas para a construção de processos
regulatórios relacionados à formação de pessoal graduado, de maneira a
reverter, de fato, as tendências ora observadas no panorama educacional
do país, cujo sistema de ensino é caracterizado como desordenado, desi-
gual e mercantilizado.

Na Argentina, o sistema educacional é regulamentado pela Ley
Federal de Educación no 24.195 de 1993 do Ministerio de Cultura y
Educación (Argentina, 1993). Esta Ley é compreendida no país como
um marco nas políticas relativas à transformação do sistema educativo
que se desenvolveram em duas fases: a primeira, com o retorno à demo-
cracia em 1983, que orientou a democratização da vida cotidiana das
escolas e a busca de um novo modelo educativo; a segunda fase incluiu
decisões para a devolução de responsabilidades da gestão dos serviços
educativos às províncias e ao mesmo tempo, consensos em torno do
novo modelo para o sistema através da normativa e da progressiva recu-
peração do Estado Nacional como promotor da educação. A Ley como
marco no campo da educação apresenta como ideário, a equidade e qua-
lidade, a descentralização, a excelência acadêmica e a transformação
organizacional. A estrutura do sistema escolar compreende: a) Educa-
ção Inicial, constituída pelo jardim de infância para crianças de 3 a 5
anos de idade sendo obrigatório o último ano; b) Educação Geral Bási-
ca, obrigatória, de 9 anos de duração a partir dos 6 anos de idade, enten-
dida como uma unidade pedagógica integral e organizada em ciclos se-
gundo os objetivos apontados na Ley para esta escolaridade; c) Educa-
ção Polimodal depois do cumprimento da Educação Geral Básica, com
duração de no mínimo de 3 anos; d) Educação Superior, após cumprida
a Educação Polimodal, com duração determinada pelas instituições uni-
versitárias e não universitárias; e) Educação Quartenária.

De nosso especial interesse, a formação superior é regulada na
Argentina, pela Ley de Educación Superior no 24.521 de 1995 (Argenti-
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na, 1995) sancionada em julho de 1995 e promulgada em agosto de
1995. Os cursos de graduação nas diferentes áreas profissionais são abertos
a candidatos que tenham concluído a Educação Polimodal e tenham
sido classificados em processos seletivos. A educação superior está cons-
tituída por instituições universitárias que compreendem as universida-
des e institutos universitários e as instituições não universitárias, seja de
formação docente, humanística, social, técnico-profissional e artística.
O ensino superior universitário está a cargo das universidades nacionais,
provinciais e privadas reconhecidas pelo Estado e pelos institutos uni-
versitários estatais ou privados reconhecidos. As instituições que se de-
nominam universitárias desenvolvem atividades em uma variedade de
áreas disciplinares não afins, organicamente estruturadas em faculdades,
departamentos ou unidades acadêmicas equivalentes e por sua vez, os
institutos universitários são aqueles que desenvolvem oferta acadêmica
em uma só área disciplinar. As instituições universitárias têm no país,
autonomia acadêmica e institucional, a qual confere entre outras, a liber-
dade de criar carreiras universitárias de graduação e pós-graduação, for-
mular e desenvolver planos de estudos, de investigação científica, de
extensão e serviços à comunidade, incluindo o ensino da ética profissio-
nal como matéria autônoma, e ainda, de estabelecer o regime de admis-
são, permanência, promoção, regime de equivalências e outorgar graus e
títulos acadêmicos conforme as condições gerais da Ley.

Contudo, as instituições universitárias privadas, autorizadas por
Decreto do poder executivo nacional que admite o seu funcionamento
provisório por seis anos e posterior avaliação, têm necessariamente que
aprovar na Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria,
as carreiras, os graus e os títulos que pretendem oferecer e expedir. Por
sua vez, nas instituições não universitárias, embora a Ley aponte para
um processo de ampliação gradual de autonomia, os cursos, os planos
de estudos, os títulos e a avaliação do ensino são submetidos à aprova-
ção do Consejo Federal de Cultura y Educación. Importante destacar
que a revalidação dos títulos estrangeiros é atribuição precípua das uni-
versidades nacionais.

Em relação à graduação em enfermagem, de acordo com Muñoz
et al. (1995), a oferta em 1995, era de 103 cursos no país, sendo 25
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cursos em escolas universitárias e de 78 em escolas não universitárias
(75,7%). Na região Centro localizava-se 70% (70) da oferta dos cursos;
na Norte 13,6%; na Nordeste 8,7%; na Patagonia 5,8%; e em Cuyo,
apenas 3,9%. As autoras observaram que houve duplicação do número
de escolas nos últimos dez anos (1985 a 1995) sem, entretanto, aumentar
significativamente o número de egressos através dos planos de estudos
convencionais. Somente a partir de outras modalidades de formação,
entre elas, a licenciatura à distância e os projetos de profissionalização
dos auxiliares de enfermagem, é que se fez sentir o crescimento dos
enfermeiros no país a partir de 1996. Destacam ainda que a
implementação de programas de incentivo e planos de estudos alternati-
vos resultou e vem impulsionando um considerável aumento da matrí-
cula nos cursos, apoiado por alguma flexibilização e adequação da ad-
missão e dos estudos, às condições sócio-culturais e de trabalho dos
alunos. Em 1998, de acordo com Abramzón (2001), a oferta passou para
118 cursos sendo 25 cursos ofertados por instituições universitárias e 93
por instituições não universitárias (25 públicas e 68 privadas), o que
espelha o crescimento da oferta destas últimas, principalmente pelas ins-
tituições não universitárias privadas.

Já em 2003, como aponta Abramzón (2005), os cursos das insti-
tuições universitários aumentaram de 25 para 31, perfazendo neste ano,
uma estimativa de oferta total de 124 cursos no país sem considerar a
não informação de crescimento das instituições não universitárias no
período de 1998 a 2003. Neste mesmo período, de acordo ainda com a
autora, a variação do número de inscritos para a graduação em enferma-
gem no país (considerando o ciclo de graduação) foi de 4.402 alunos
inscritos em 1998 e de 7.932 em 2003. A média de 500 egressos anuais
da metade da década de 90 sobe para cerca de 1.000 no final desta déca-
da e em 2003, Abramzón (2005) constata 1.637 egressos sendo apenas
512 de instituições públicas (31,3%) e 1.125 de instituições privadas
(68,7%). Entretanto, segundo exposição de Abramzón (no Fórum
Mercosul realizado na Fiocruz em março de 2006) os programas
implementados de incentivo para formação de enfermeros e licenciados
não demonstraram os resultados esperados em relação ao quantitativo
de egressos. Tais programas foram minimizados diante da falta de pla-
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nos de carreira nas instituições de saúde que não proporcionaram a
transposição de cargos.

No Uruguai, o sistema educativo está organizado em quatro
níveis: a) Educação Pré-Escolar, que atende a população infantil com-
preendida entre os 3 a 5 anos inclusive, com caráter obrigatório para os
de 5 anos de idade; b) Educação Primária, que atende a população de 6
a 14 anos nas modalidades de educação comum, especial (crianças com
capacidades diferentes) e rural; é de caráter gratuito e obrigatório; c)
Educação Média (ciclo básico e segundo ciclo). O ciclo básico atende
a população estudantil egressa do primário, comum a todas as orienta-
ções e é de caráter obrigatório. O segundo ciclo dispõe de três modali-
dades: – Bacharelato Diversificado e Educação Técnica (que
corresponde ao primeiro grau do bacharelato e se divide em três áreas
básicas, Biologia, Humanística e Científica que se dividem em 6 op-
ções no segundo e último grau e é requisito para o ingresso no estudo
terciário), – Educação Técnica (com distintas modalidades que se es-
tendem de 1 a 7 anos e se divide em 4 setores, Agrário, Industrial,
Artístico Artesanal e Serviços), – Educação Técnico Profissional (atra-
vés de cursos mais avançados habilita o ingresso a estudos universitá-
rios e de formação docente); d) Educação Terciária ou Superior, que se
divide em Terciário Universitário e não Universitário. A Educação
Terciária Universitária é constituída pela Universidad de la República
(autônoma e gratuita) assim como outras Universidades privadas. A
Educação Terciária não Universitária compreende Institutos Públicos
e Privados, além de escolas ligadas ao Ministério da Educação e Cultu-
ra, aos Ministérios de Defesa, Marinha, Interior, e do Exército.

A Universidad de la República é considerada referencial no país
na educação superior. Como pessoa jurídica pública sua autonomia está
assegurada pela Constituição e pela sua Lei Orgânica (Ley no 2.549 de 29
de outubro de 1958). O conceito de autonomia se remete exclusivamen-
te aos fins da universidade que, de acordo com a Lei Orgânica, Art. 2, ...
tendrá a su cargo la enseñanza pública superior em todos los planos de la cultura, la
enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el
ejercicio de la demás funciones que la ley encomiende. O ensino privado terciário
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é ordenado no país pelo Decreto no 15.661 de 29 de outubro de 1984 e
pelo Decreto no 308/995 de 11 de agosto de 1995. O segundo Decreto,
além de regular o ensino terciário privado, tendo em vista a proliferação
deste no país, ajusta os conceitos, princípios e requisitos mínimos para
reconhecimento do ensino privado terciário universitário e terciário não
universitário e, entre outras questões, classifica os tipos de títulos profis-
sionais universitários.

Desta forma, o ingresso no ensino terciário é prerrogativa dos
egressos aprovados nos ciclos completos de ensino primário, secundário
ou técnico profissional de institutos estatais ou privados autorizados.
Por sua vez, as universidades privadas devem ser autorizadas pelo Poder
Executivo, bem como suas carreiras. As instituições terciárias não uni-
versitárias devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultu-
ra. Para uma organização ser reconhecida como “Universitária”, deverá
realizar atividades de ensino, investigação e extensão em três ou mais
áreas disciplinares não afins, organicamente estruturadas em faculdades,
departamentos ou unidades acadêmicas equivalentes. Aquelas que reali-
zam atividades de ensino, investigação e extensão em uma ou mais áreas
disciplinares afins, e organicamente são estruturadas em faculdades, de-
partamentos ou unidades acadêmicas equivalentes, são denominadas de
“Institutos Universitários”.

As instituições terciárias não universitárias após sua aprovação
no MEC, devem também solicitar a este Ministério, o reconhecimento
dos títulos expedidos; e não são autorizadas a utilizar a denominação
Universitária, a atribuir caráter de ensino “superior” e ainda, a expedir
os títulos de Licenciatura Universitária, Especialização, Mestrado e Dou-
torado. De acordo ainda com o Decreto No 308/995, quando se tratar
de solicitação para reconhecimento de uma instituição universitária pri-
vada, é requerida necessariamente a opinião da Universidade da Repú-
blica e cabe exclusivamente a esta Universidade, a revalidação de títu-
los de profissionais estrangeiros. Ainda, o Decreto regulamenta os títu-
los universitários no país: – Licenciatura Universitária (correspondente
à carreira de primeiro grau terciário com duração não inferior a 1.800
horas, distribuídas em no mínimo quatro anos), – Especialização
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(aprofundamento em uma disciplina ou conjunto de disciplinas afins,
compreendidas na carreira universitária de primeiro grau e com duração
mínima de um ano letivo), – Mestrado (título que credita a culminação
de estudos de complementação, ampliação e aprofundamento de estu-
dos universitários de primeiro grau e de tarefas de investigação que im-
pliquem em manejo ativo e criativo de conhecimento, incluindo a elabo-
ração de uma tese ou memória final; a duração mínima será de 1 ano), –
Doutorado (título que se credita a culminação de estudos de comple-
mentação, ampliação e aprofundamento do mestrado, e o desenvolvi-
mento de tarefas de investigação original superior, mediante a elabora-
ção de uma tese; a duração mínima será de 3 anos letivos).

A rede instalada para a graduação em enfermagem no Uruguai é
composta por três instituições:

– Instituto Nacional de Enfermería – INDE, da Universidad de la
República;

– Escuela Católica de Enfermería Antonia Valencia – ECE, da
Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga;

– Instituto Universitário de Estudios para la Salud y el Desarrolo
“Florence Nightingale”– INSADE.

O Instituto Nacional de Enfermería (INDE), da Universidad de
la República, a única pública e a mais antiga escola de enfermagem do
país e de referência nacional, oferece a licenciatura em Montevidéu e nos
departamentos de Salto e Rivera. Conta com dois planos, o primeiro
atende a demanda direta para a licenciatura, e o segundo é dirigido aos
auxiliares de enfermagem para obtenção da licenciatura. O Instituto já
havia desenvolvido até 2005, a profissionalização dos auxiliares de en-
fermagem da Escuela de Sanidad del Hospital Central de las Fuerzas
Armadas, assim como o Plan de Professionalización para Auxiliares del
Hospital de Clínicas, e o Plan de Auxiliares de Enfermería en Rivera.
Para o ingresso no primeiro plano de licenciatura, o candidato deve pos-
suir o grau de bacharelato completo em qualquer área. A universidade
permite que o candidato inscreva-se em várias carreiras em áreas co-
muns. No Instituto Nacional de Enfermería, anualmente se tem em média
600 ingressos caracterizando uma política da universidade de proporcio-
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nar acesso livre, democrático, que atenda as minorias e aos mais pobres.
Segundo a Lic. Fany Rocha Piriz29  (Diretora do Departamento do Progra-
ma Básico), em 2005, ingressaram no Instituto, 500 estudantes. Relata ain-
da que até o final do primeiro ano, cerca de 40,0% dos ingressos anuais
desistem da carreira, pois não se adaptam ou verificam a inadequação pes-
soal pela opção, transferindo-se assim, para outras carreiras. Desta forma,
anualmente o Instituto forma cerca de 100 a 150 licenciados. Apesar de o
Instituto contar com uma sede, na qual fun-ciona a sua parte administrati-
va, os alunos e os professores do curso são instalados no terceiro andar do
anexo do Hospital de Clínicas. Atualmente, segundo a depoente, o princi-
pal problema do Instituto é não contar com professores doutores; a possi-
bilidade de um convênio para um curso de doutorado está sendo visualizada
com a Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), todavia ainda es-
barra na dificuldade orçamentária.

A Escuela Catolica de Enfermería, instituição de ensino pri-
vada, teve o seu curso de Licenciatura reconhecido oficialmente
em 25 de maio de 1998 pelo Ministério de Educação e Cultura atra-
vés de deliberação da Dirección de Educación e do Consejo Con-
sultivo de Enseñanza Terciaria Privada. Desta forma, tendo em vista
as legislações vigentes na área, o Ministro da Educação reconheceu
como nível “universitário” o curso de Licenciatura da Escola Ca-
tólica. A escola oferece a licenciatura em duas modalidades: para os
auxiliares de enfermagem e para a demanda dos egressos do bacharelato.
Desta forma, os requisitos para os auxiliares obterem a certificação de
licenciado são: o título de bacharelato completo em qualquer área, o
título de auxiliar de enfermagem, certificado de saúde física e mental,
certificado de experiência de trabalho de no mínimo três anos e a
freqüência e aprovação no curso de dois anos e meio. Para o curso
de licenciatura de quatro anos, o requisito de ingresso é a certificação
do bacharelato completo em qualquer área e certificado de saúde
física e mental. Neste último programa, ao final do terceiro ano os
alunos podem receber o título intermediário de Auxiliar de Enfermería

29
 Em entrevista dia 24 de agosto de 2005, no Hospital de Clínicas.
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Integral. Segundo informações da diretora, Lic. Isabel Cal30, além das
titulações necessárias ao ingresso na licenciatura, o candidato se submete a
uma entrevista na qual são questionadas as informações e percepções do
candidato sobre a carreira, e explicadas as exigências, requisitos e perfil do
profissional licenciado em enfermagem. Como se trata de um curso recen-
te, a turma de 2001 formou 10 alunos; em 2002, 19; em 2003, 27 e em
2004, 18 concluintes. Anualmente, a escola tem em média 25 candidatos à
licenciatura. Devido à dificuldade de contar com um corpo docente mais
titulado (especialização, mestrado e doutorado) e assim, como conseqüên-
cia, de implantar cursos de pós-graduação, a escola encontrava-se nego-
ciando com as instituições brasileiras São Camilo e a Universidade dos
Sinos, convênios para cursos de pós-graduação.

O Instituto Universitário de Estudios para la Salud y el Desarrolo
“Florence Nightingale”-INSADE, também uma instituição privada, ori-
ginou-se de uma antiga escola de auxiliares de enfermagem no país.
Embora o INSADE seja oficialmente reconhecido pelo Ministério da
Educação e pelo Ministério da Saúde, é unânime a opinião entre os de-
poentes do Uruguai, que o Instituto ainda não possui qualidade sufi-
ciente para formação de Licenciados em Enfermagem, devido a pro-
blemas como precária estrutura física para o ensino, principalmente
relacionada à disponibilidade de laboratório, corpo docente ainda não
suficiente e qualificado, pois é integrado majoritariamente por profis-
sionais recém-formados e também pela utilização da prática de um mes-
mo professor ser responsável por diversas e diferentes disciplinas.

No Paraguai, segundo a Ley General de Educación nº 1.264,
promulgada em julho de 1998, a organização do sistema educativo nacio-
nal é de atribuição do Estado, com a participação das distintas comuni-
dades educativas segundo seus níveis de responsabilidade. As funções
do Estado na área são exercidas através do Ministério da Educação e
Cultura, o qual define e fixa a política educativa do país. O sistema
educativo paraguaio é formado pela educação de regime geral, a educa-

30
 Em entrevista dia 23 de agosto de 2005 na referida Escola.
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ção de regime especial e outras modalidades de atenção educativa. A
educação formal encontra-se estruturada em três níveis: o primeiro ní-
vel compreende a educação inicial e a formação escolar básica; o se-
gundo nível, a educação média; e o terceiro nível, a educação superior.

Embora a Educação Superior Universitária do país faça parte do
Sistema Educativo Nacional, conforme previsto na Ley nº 136/1993, as
Universidades tanto públicas quanto privadas, têm um regime de auto-
nomia para estabelecer a sua organização e estrutura acadêmica. De acor-
do com o seu Artigo 5º:

La autonomia reconocida por esta Ley a las Universidades implica
fundamentalmente la libertad para fijar sus objetivos y metas, sus
planes y programas de estudios, de investigación y de servicios a la
colectividade, crear universidades académicas o carreras, con la previa
aprobación del Consejo de Universidades, elegir a sus autoridades
democraticamente y nombrar a sus profesores, administrar sus fondos
y relacionarse con otras Instituiciones similares.
A rede instalada de instituições de ensino de enfermagem no país

dispõe de 5 escolas, todas sediadas em Assunção:
– Instituto Andrés Barbero, da Universidad Nacional de Assunción

– UNA, que oferece o curso desde 1939, com filiais nas cidades de
Coronel Oviedo e San Estanislao;

– Escuela de Enfermería de la Universidade Católica Nuestra
Señora de Asunción – UCA, criada há 32 anos, com filiais nas cidades de
Pedro Juan Caballero, Villarrica e Itapúa;

– Escuela de Enfermería de la Universidad Evangélica – UEP,
vinculada ao Hospital Bautista, cujo curso é oferecido desde 1994;

– Universidad del Norte – UNINORTE, criada em 1991;
– Universidad de la Integración de las Américas – UNIDA, criada

em 2004.
Com exceção da Universidad Nacional de Asunción, todas as

instituições fazem parte da rede privada de ensino. As universidades
Nacio-nal, Católica e Evangélica são consideradas as mais tradicionais
no país, tendo em vista que são as mais antigas. Observa-se que na
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última década houve uma expansão da oferta de graduação em enfer-
magem na esfera privada, enquanto a rede pública permaneceu com
apenas um curso. Na realidade, esse processo de privatização do ensi-
no tem início a partir do advento do governo democrático em 1989,
quando houve a abertura de 20 universidades, sendo 3 públicas e 17
privadas, com diversas carreiras nas áreas de humanas, tecnológica e
científica, com sedes centrais na capital e com filiais distribuídas em
vários departamentos do país (Horák, Talavera & Martini, 2003).

O pré-requisito de escolaridade para o ingresso no ensino supe-
rior é a conclusão do ensino secundário, o qual totaliza 12 anos de
estudo, sendo 9 de nível básico e 3 de nível médio, correspondente ao
bacharelado ou formação profissional. Quanto aos demais requisitos
para o ingresso nas universidades, tendo em vista a autonomia conferida
às instituições, cada uma tem liberdade para estabelecer seus critérios
de seleção, conforme verificado nas faculdades de enfermagem.

Nas Universidades Evangélica, UNINORTE e UNIDA o acesso
à graduação em enfermagem é garantido através da conclusão da esco-
laridade exigida e da disponibilidade de vagas, bastando ao aluno apre-
sentar a documentação exigida. De acordo com a Coordenadora do Curso
de Enfermagem da UNIDA, Patrícia Zerafin31, a admissão é imediata,
pois há pouca demanda, não justificando assim, exames de seleção para
ingresso. Desta forma, o total de vagas oferecido por essa instituição é
indeterminado, e turmas são abertas de acordo com o número de alunos
matriculados.

 Na UNINORTE, ingressam 25 alunos por curso, e segundo a
Diretora da Carreira de Enfermagem, Anselma de Arévalos, muitos de-
sistem, principalmente por razões econômicas. Esse problema também é
apontado pela Diretora da Faculdade de Enfermagem da Universidade
Evangélica, Paula Toñanez32 , a qual relata que é grande o número de

31
 Em entrevista realizada no dia 13 de junho de 2005, na referida Universidade.

32
 Em entrevista realizada dia 15 de junho de 2005, na Faculdade de Enfermagem da referida

Universidade.
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alunos que ingressam, porém muitos desistem após o primeiro exame.
Além da questão econômica, a diretora também destaca que há grande
desistência, pois a faculdade é muito exigente e os alunos apresentam
uma preparação básica insuficiente. Há ainda o fato de que muitos dos
alunos são auxiliares de enfermagem, e como outros matriculados, tra-
balham em atividades diversas, não sendo possível assim, que freqüen-
tem o curso em tempo integral.

Cabe ressaltar que a garantia automática de uma vaga na gradua-
ção em enfermagem nessas três instituições não reverte, entretanto, para
uma alta demanda nos seus cursos, o que parece estar relacionado, entre
outros fatores, com os custos das universidades, a dificuldade de acom-
panhamento dos cursos, não só pela insuficiente formação básica dos
alunos, mas principalmente pela necessidade de trabalharem, não sendo
possível, portanto, a dedicação integral num curso que exige, além de
aulas teóricas, aulas práticas e estágio supervisionado ao final da gra-
duação.

As universidades Nacional e Católica são as únicas que apresen-
tam um processo de seleção, oferecendo cursos probatórios de 3 meses,
os quais visam reforçar os conhecimentos básicos dos alunos. Ao final
do curso, os alunos realizam exames de admissão e uma vez aprovados,
podem matricular-se na graduação. Na Universidade Nacional, o curso
probatório e os exames de admissão são organizados pelas respectivas
faculdades e unidades nas quais se desenvolvem as diferentes carreiras e
disciplinas acadêmicas. Cada uma das unidades acadêmicas tem seu pró-
prio comitê ou departamento de admissão e define de modo indepen-
dente suas normas e mecanismos de admissão, conforme as regulações
gerais estabelecidas pelo Reitoria da UNA. Cada comitê é integrado pe-
los docentes do curso probatório, um representante dos docentes da
escola e um representante do centro de estudantes, os quais qualificam e
selecionam os alunos que ingressarão na faculdade. No curso de enfer-
magem são oferecidas 50 vagas, das quais cinco são destinadas a estu-
dantes de intercâmbio. No entanto, a pedido do comitê, podem ingres-
sar mais alunos. O exame de admissão é aplicado uma vez ao ano e para
ingressar no curso de enfermagem, os alunos realizam provas de biolo-
gia, química, ciências exatas (matemática e física) e do idioma
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nacional.Embora a UNA seja uma instituição pública, de acordo com a
diretora da Escola de Enfermagem do Instituto Andrés Barbero,
Faustina Molinas33, também são verificados abandonos por problemas
financeiros, tendo em vista os gastos de um curso universitário, tais
como alimentação, transporte, material didático, entre outros, além da
dificuldade de aprovação nas disciplinas.

Na Universidade Católica, o curso de admissão é único para to-
das as carreiras, compreendendo as seguintes matérias: Fé e Ciência
(jornadas de 25 horas), Comunicação Oral e Escrita, Metodologia, His-
tória do Paraguai, Lógica e Matemática, todas com jornadas de 5 horas
semanais. Segundo a Diretora da Escola de Enfermagem da Universi-
dade, Magdalena Genest34, em média inscrevem-se no curso para en-
fermagem cerca de 70 a 80 pessoas, mas devido a pouca preparação
que apresentam, entre 60 e 65 conseguem ser aprovadas. Além de sele-
cionar alunos e reforçar seus conhecimentos, destaca que os cursos
também possibilitam um primeiro contato dos estudantes com a uni-
versidade e ainda funcionam como uma fase de adaptação à carreira a
ser seguida. Diferente do que foi constatado nas demais instituições,
de acordo a referida diretora, apesar de todas as dificuldades enfrenta-
das pelos alunos, como as anteriormente citadas, há grande identifica-
ção dos graduandos com a Escola, de modo que o total de desistentes
não se mostra significativo.

Em relação ao número mais atualizado de egressos da graduação
em Enfermagem no Paraguai, não foi possível ter acesso a essa informa-
ção tendo em vista que as instituições não apresentam estes dados de
forma organizada. Em todas as entrevistas realizadas, as diretoras das
respectivas escolas apenas estimaram uma média de graduados a cada
ano, o que significa 60 egressos na Universidade Nacional, 35 a 50 na
Católica, 30 na Evangélica e 25 na UNINORTE, e a UNIDA, tendo em
vista sua recente criação, ainda não formou nenhuma turma.

33
 Em entrevista realizada dia 13 de junho de 2005, no referido Instituto.

34
 Em entrevista realizada dia 16 de junho de 2005, na referida Escola.
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7 – A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS: PERFIL
DO EGRESSO, CARGA HORÁRIA, DURAÇÃO DOS CURSOS E
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Perfil do Egresso

O panorama em relação ao perfil dos enfermeiros nos países do
Mercosul apresenta características semelhantes e algumas distinções.
Importante é apontar que a definição do perfil deste profissional tem a
finalidade, a nosso ver, de destacar ou diferenciá-lo dos demais integran-
tes da equipe de enfermagem para a sociedade, para a equipe de saúde e
para a própria equipe de enfermagem, ao estabelecer as atividades deno-
minadas de “exclusivas”, as quais demarcam sua diferenciação dos téc-
nicos e auxiliares.

De certo modo, parece-nos que esta lógica percorre a diferencia-
ção entre os licenciados e os enfermeiros no Cone Sul. Sem dúvida, a
atividade de docência está regulada nos países pelos seus respectivos
Ministérios da Educação e assim, oficialmente, a exclusividade é forte-
mente amparada pelo Estado. Embora os enfermeiros (os licenciados)
demarquem sua área de atuação mais complexa do que a dos demais
integrantes da equipe através das suas atribuições ou legislações especí-
ficas, como determinante para a diferenciação interna da equipe e tam-
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bém para a reserva no mercado de trabalho, na realidade, considerando
o quantitativo destes profissionais e dos técnicos e auxiliares, ou seja, a
pequena proporção de enfermeiros (e licenciados) na equipe de enfer-
magem, muitas das atividades “exclusivas” são exercidas pelo restante
dos profissionais desta equipe.

De uma forma geral, os enfermeiros, mesmo devido ao seu quan-
titativo, exercem prioritariamente além da docência, as funções de ge-
rência, planejamento e supervisão da assistência de enfermagem. Histo-
ricamente mais recente, dado o crescimento dos enfermeiros e ainda,
entre outros, aos mecanismos de avaliação, de controle de qualidade da
assistência e de requisitos necessários de recursos humanos qualificados
nas instituições de saúde, estes profissionais já se fazem mais presentes
na assistência direta aos pacientes, usualmente em serviços hospitalares
de alta tecnologia, de maior complexidade e de atenção a riscos específi-
cos, os quais demandam formação adicional especializada para o traba-
lho em unidades de cuidados e terapias intensivas.

Como destaque em relação ao perfil dos demais profissionais de
saúde, tradicionalmente os enfermeiros contam com o preparo para a
gerência traduzido pelas disciplinas de administração. Este fato espelha
não só a demarcação, também histórica, dos seus espaços de atuação
frente à equipe pela própria existência de outros profissionais na assis-
tência de enfermagem, característica peculiar e pouco presente nas ou-
tras profissões de saúde, como também a vocação e/ou exigência real de
gerenciamento, seja dos serviços ou da atenção específica de enferma-
gem. Peculiar tem sido recentemente no Brasil, a ocupação pelos enfer-
meiros, de cargos de gerência e de serviços e unidades de saúde, usual-
mente na área de saúde pública.

Como pontos similares do perfil do egresso da graduação em en-
fermagem no Mercosul, observa-se que o esperado é que o profissional
tenha competência técnica, científica e de gerência para o planejamento,
desenvolvimento, supervisão e avaliação das atividades assistenciais de
enfermagem em diferentes níveis de atuação dos sistemas de saúde, além
da competência educativa para fazer frente ao trabalho de ensino na área
específica, seja nas instituições próprias ou nas instituições de saúde para
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a formação ou educação continuada de profissionais de enfermagem. A
investigação, a auditoria em enfermagem, a ética profissional, a visão
humanista do cuidado e a consulta de enfermagem também são pontos
convergentes nos perfis esperados dos enfermeiros do Cone Sul. Distin-
to entre os países (Brasil) se destacam as competências de comunicação,
de compreensão da política de saúde no contexto das políticas sociais e
de reconhecer as relações de trabalho. Assim como também se distin-
guem em dois países (Brasil e Paraguai) a competência de conhecimento
do perfil social e epidemiológico da população e o reconhecimento da
saúde como direito e condições dignas de vida, ou seja, da igualdade
social e cidadania.

O quadro geral e os específicos podem ser verificados no perfil
profissional do enfermeiro em cada país:

No Brasil, os projetos pedagógicos da graduação em enferma-
gem devem contemplar as orientações expressas na Resolução CNE/
CES No 3 de 07 de novembro de 2001, a qual institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (Bra-
sil, 2001). As diretrizes definem os princípios, fundamentos, condições e
procedimentos da formação de enfermeiros para aplicação no âmbito
nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pe-
dagógicos dos cursos. De acordo com o seu Parágrafo Único, “A forma-
ção do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais de saúde, com
ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da
atenção e a humanização do atendimento”; e de acordo com o seu Art.
30, os cursos devem contemplar como perfil do egresso:

– Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e re-
flexiva. Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com
base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Ca-
paz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doen-
ça mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na
sua região de atuação, identificando as dimensões bio-psico-sociais dos
seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade
social e compromisso com a cidadania como promotor da saúde integral
do ser humano; e
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– Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para
atuar na Educação Básica e na Profissional em Enfermagem.

De acordo com o Art. 40 da referida Resolução, a Formação do
Enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades:

– Atenção à Saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbi-
to profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção,
promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual
quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que em sua prática
seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias
do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os
problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os
profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões
de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico,
mas, sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível indivi-
dual como coletivo;

– Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve
estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apro-
priado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamen-
tos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os
mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, siste-
matizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências
científicas;

– Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e
devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na
interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A
comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de
escrita e leitura; o domínio de pelo menos, uma língua estrangeira e de
tecnologias de comunicação e informação;

– No trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de
saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo
em vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso,
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responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comuni-
cação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;

– Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar
aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto
da força de trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e de infor-
mação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedo-
res, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e

– Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de
aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática.
Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter
responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/
estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando con-
dições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os
profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a
mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio
de redes nacionais e internacionais.

De acordo com o Art. 5º da referida Resolução, a formação do
enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades
específicas:

– atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em
suas dimensões, em suas expressões e fases evolutivas;

– incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de inter-
pretação profissional;

– estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo
a estrutura e as formas de organização social, suas transformações e
expressões;

– desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade
ao exercício profissional;

– compreender a política de saúde no contexto das políticas so-
ciais, reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações;

– reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e
atuar de forma a garantir a integridade da assistência, entendida como
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conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e cura-
tivos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os ní-
veis de complexidade do sistema;

– atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança,
do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso;

– ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de
comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de
trabalhar em equipe e de enfrentar situações em constante mudança;

– reconhecer as relações de trabalho e suas influência na saúde;
– atuar como sujeito no processo de formação de recursos huma-

nos;
– responder às especificidades regionais de saúde através de inter-

venções planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção
e reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos,
das famílias e das comunidades;

– reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de en-
fermagem;

– assumir o compromisso ético, humanístico e social com o traba-
lho multiprofissional em saúde;

– promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades
dos seus clientes/pacientes quanto às da comunidade, atuando como
agente de transformação social;

– usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e
comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;

– atuar nos diferentes cenários da prática profissional, consideran-
do os pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico;

– identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da
população, seus condicionantes e determinantes;

– intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela
qualidade da assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes ní-
veis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, proteção e
reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência;
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– coordenar o processo de cuidar de enfermagem considerando
contextos e demandas de saúde;

– prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferen-
tes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos dife-
rentes grupos da comunidade;

– compatibilizar as características profissionais dos agentes da
equipe de enfermagem às diferentes demandas dos usuários;

– integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;

– gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princí-
pios de Ética e de Bioética, com resolutividade tanto em nível indivi-
dual como coletivo em todos os âmbitos de atuação profissional;

– planejar, implementar e participar dos programas de formação
e qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;

– planejar e implementar programas de educação e promoção à
saúde, considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos
distintos processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento;

– desenvolver, participar a aplicar pesquisas e/ou outras formas
de produção de conhecimento que objetivem a qualificação da prática
profissional;

– respeitar princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;

– interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-
se como agente desse processo;

– utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado
de enfermagem e da assistência à saúde;

– participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas
do sistema de saúde;

– cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar
como cidadão e como enfermeiro; e

– reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em ativida-
des de política e planejamento em saúde.
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Na Argentina, tendo como referência a Escuela de Enfermería
da Universidad de Buenos Aires, os egressos da Licenciatura têm como
perfil, um profissional:

– com formação a nível superior que adquiriu competência cientí-
fica e técnica para oferecer, dirigir e avaliar a assistência de enfermagem
ao indivíduo, família e a comunidade mediante uma atitude humanística,
ética e de responsabilidade;

– tem conhecimentos adequados nas áreas profissional, biológica,
psicosocial e humanística;

– aplica atenção de promoção, prevenção, recuperação e reabilita-
ção nos três níveis de atenção ao indivíduo são e enfermo, incluindo
situações de emergência e de alta complexidade.

Já o perfil dos Enfermeiros, é apontado como um profissional
que:

– adquiriu competência científica e técnica para cuidar e ajudar o
indivíduo, família e comunidade, mediante uma firme atitude humanitá-
ria, ética e de responsabilidade legal;

– aplica cuidados de promoção, recuperação e reabilitação nos
três níveis de atenção ao indivíduos são e enfermo, promovendo o auto-
cuidado, em uma relação interpessoal de participação mútua que assegu-
ra o respeito pela individualidade e dignidade pessoal dos que dela de-
pendem;

– administra serviços de enfermagem de menor complexidade e
de saúde pública;

– colabora com investigações de enfermagem e outras ligadas à
área de saúde;

– participa da educação em saúde.

Através das atribuições dos Licenciados e dos Enfermeiros apon-
tadas pela Escuela de Enfermería da Universidad de Buenos Aires, pode-
se distinguir maior e mais complexa responsabilidade dos licenciados
em relação aos enfermeiros, principalmente no que tange ao diagnóstico
para os cuidados de enfermagem; integração na equipe interdisciplinar
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nos diferentes níveis de atenção; administração dos serviços de enfer-
magem em diferentes níveis de complexidade; atuação em emergências
e catástrofes; pesquisa em enfermagem; formulação de políticas de aten-
ção; educação e investigação em enfermagem; planejamento, desenvol-
vimento e docência na formação em enfermagem; e chefia de serviços e
departamentos de enfermagem.

Assim, são atribuições dos Licenciados:

– diagnosticar, executar, dirigir, planejar e avaliar as atenções de
enfermagem ao indivíduo, família e comunidade, nos distintos níveis de
complexidade;

– integrar a equipe interdisciplinar na assistência aos indivíduos e
à comunidade nos diferentes níveis de organização dos serviços de en-
fermagem;

– administrar serviços de enfermagem em hospitais nos diferentes
níveis de complexidade;

– supervisionar a qualidade da assistência prestada pelos integran-
tes da equipe de enfermagem;

– planejar, organizar, desenvolver e avaliar os atos de enfermagem
em situações de emergência e catástrofe;

– planejar, organizar, desenvolver e avaliar os programas de for-
mação de recursos humanos e a educação continuada em enfermagem;

– levar a cabo investigações em enfermagem;

– participar com outros profissionais em investigações na área da
saúde;

– formular políticas de atenção, educação e investigação em enfer-
magem;

– exercer a docência em enfermagem no nível universitário.

Já para os Enfermeiros são as seguintes atribuições:

– planejar, executar e avaliar os cuidados de enfermagem ao indi-
víduo, família e comunidade nos distintos níveis de prevenção e de aten-
ção, em grau de complexidade intermediária;
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– cuidar da saúde do indivíduo de forma integral e contínua, res-
peitando seus valores, hábitos e crenças;

– tomar decisões relacionadas com o cuidado integral das pessoas
e comunidade, integrando a equipe interdisciplinar e intersetorial;

– supervisionar e coordenar a equipe de enfermagem em unida-
des de atenção hospitalar e comunitária;

– delegar, controlar e supervisionar a qualidade dos serviços reali-
zados pelo pessoal auxiliar que executa atividades de enfermagem;

– instruir as pessoas e ou grupos em relação aos cuidados de
saúde;

– participar de programas de educação continuada para o pessoal
de enfermagem nos serviços comunitários e nos hospitais;

– participar de atividades de investigação na área da saúde;

– assumir cargos de chefia de serviços de enfermagem;

– exercer a docência em cursos de auxiliar de enfermagem.

No Uruguai, o perfil do egresso da licenciatura pode ser
visualizado através de documentos oficiais do INDE e da ECE. O
INSADE não forneceu também estes dados. Assim, o Instituto Nacio-
nal de Enfermería-INDE (2005), conceitua Enfermería, como:

una disciplina científica encaminhada a fortalecer la capacidad reaccional
del ser humano (persona-familia, grupo poblacional). La capacidad
reaccional del hombre está dada por la lucha continua del mismo por
mantener su equilibrio com el medio; es una respuesta individual o
grupal frente a alteraciones bio-psico-sociales. Enfoca la atención a
través de un proceso integral, humano, continuo intepersonal, educativo
y terapéutico en los diferentes niveles de atención: primaria, secunda-
ria y terciaria.

Como perfil do Licenciado en Enfermería, o INDE (2005) define
que cabe exclusivamente a estes:

– Conducir el proceso de atención que realiza el equipo de
enfermería en los diferentes niveles de atención;
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– Asumir la responsabilidad de la enseñanza de enfermería en
todos los niveles de formación y participar en la enseñanza de acciones
de salud dirigidas a la población;

– Administrar y en consecuencia dirigir los servicios docentes y
asistenciales de enfermería;

– Promover y participar en la investigación en el área propia y de
la salud en general;

– Formular diagnósticos de enfermería, tratamiento y evaluación
de los mismos;

– Brindar cuidados directos de enfermería que demanden
conocimientos y capacidad para tomar decisiones de inmediato;

– Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios de enfermería
en instituciones públicas y privadas;

– Ejercer la dirección de Divisiones y Departamentos de Enfermería
en instituciones de asistencia médica;

– Promover y realizar programas de educación en servicio y de
investigación;

– Evaluar la capacidad profesional del personal de enfermería en
concursos, pruebas de ingreso, admisión, promoción, etc;

– Realizar la auditoria en enfermería;

– Evacuar consultas de enfermería.

E como integrante da equipe de saúde, o INDE (2005) define
como competências do Licenciado:

– Participar en la determinación, ejecución y evaluación de las
políticas, planes y programas de salud;

– Participar en la educación tendiente al mejoramiento de la salud
de la población;

– Participar en la promoción, proteción de la salud y prevención
de la enfermidad, enfatizando la atención primaria de salud en los dife-
rentes niveles de atención;
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– Participar en la elaboración de proyectos de construcción y/o
reformas de unidades de atención de salud.

O INDE (2005) aponta o marco conceitual para a formação do
licenciado, através dos conceitos de:

– Hombre ( um ser bio-psico-so-cial, en relación dialéctica com el
medio);

– Salud-Enfermidad (proceso que constituye un producto social
que se distribuye en las sociedades según el momento histórico y cultu-
ral en que el hombre se encuentre);

– Enfermería (conceito anteriormente citado);

– Atención Primária de Salud (filosofia que orienta a tener planes
estratégicos para enfrentar los problemas de salud en una realidad con-
creta que compromete y afecta a todo el sistem de salud y a la población.
Los principios esenciales de esta filosofia son la justicia social y igualdad,
auto responsabilidad, solidaridad internacional, aceptación de un concepto
amplio de salud);

– Integración-Docencia-Asistencia (proceso social democrático,
participativo, basado en una unión de esfuerzos entre comunidad, servicios
de salud y instituciones formadoras de recursos humanos de salud).

O INDE aponta ainda, como orientação pedagógica para forma-
ção dos licenciados, os conceitos de:

– Sistema Educativo (organización que a través del proceso
enseñanza-aprendizaje busca contribuir a incorporar al individuo a la
sociedad, con capacidad para producir aquellos cambios que promuevan
el desarrollo social en el momento histórico, politico, económico-social
en que se encuentre);

– Proceso de Enseñanza-Aprendizage (proceso social de interacción
permanente, cuya finalidad consiste en contribuir a que el hombre se
transforme a través del desarrollo del conocimiento, involucra docentes,
estudiantes y comunidad asumiendo roles y responsabilidades definidas
para el logro do los objetivos educacionales);
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– Evaluación (mecanismo de autorregulación y retroalimantación
del proceso educativo, integra todo el proceso enseñanza-aprendizaje y
debe estar enmarcado en un concepto de liberdad, participación, diálogo
constante entre docentes y estudiantes y todos los que co-participan
dentro del medio en que se desarrolle el aprendizaje);

– Perfil Docente (capacitación científico-técnica na área con
competencias para continentar a estudiantes, docentes y a otros que
coparticipan en el proceso enseñanza-aprendizaje, criativo, practica va-
lores éticos legales y gremiales, contribuye a incrementar el acervo cien-
tífico cultulral nacional, retroalimenta la función docente con la asistencia,
investigación y extensión, y requiere una definición permanente del rol
elaborado dialécticamente según el desarrollo científico técnico y las
necesidades de la sociedad);

– Perfil Estudiantil (incorpora, profundiza e incrementa el
conocimiento como objeto del proceso educativo com la finalidad de
contribuir a transformar la sociedad en beneficio de la justicia y bienestar
de la misma, se identifica con su profesión a través del desarrollo gra-
dual de su identidad asumiendo responsabilidad individual y colectiva,
y asume compromiso como universitario en los diferentes ámbitos de
actuación).

Por sua vez, a Escuela Católica de Enfermería – ECE (2005)
define que:

La enfermería es una disciplina científica, con gran impacto social.
Tiene como fin promover, conservar y restaurar la salud; prevenir la
enfermidad y aliviar el sufrimiento, satisfaciendo las necesidades hu-
manas dentro de una amplia variedad de entorno. Como ciencia cuenta
con principios propios pero, al mismo tiempo, por su carácter de profesión
vinculante, se nutre de los conocimientos alcanzados por las ciencias
médicas que, a su vez, se sustentan en los avances de las ciencias
biológicas, sociales y psicológicas. O Licenciado en Enfermería se ca-
racteriza por poseer una formación teórica-práctica que le permite un
desempeño altamente calificado en las siguientes funciones: Asistencial,
Docente, Gestión, Investigación.
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Como perfil do egresso, a ECE (2005), aponta que:
 El Licenciado en Enfermería cualquiera sea su ubicación en el contexto
de los cuidados de salud, será líder y responsable de sí mismo, de los
usuarios a nivel individual y colectivo; de sus compañeros y colegas en
equipo interdisciplinario; de sus colegas a diversos niveles de gestión. En
todos puestos se le exigirán estrategias creativas, programas disciplina-
dos, así como la capacidad de investigar y documentar el crecimiento.
Aplica el proceso administrativo basado en la estrategia de gestión de
calidad, a nivel de los sistemas de recurso, inclusive en el ámbito econô-
mico a través de los sistemas de costos.
Desta forma, a ECE (2005) espera que o seu egresso seja capaz de:

– Enfrentar los desafios que la salud nos plantea centrando la
atención a las demandas de la población usuaria interpretando riesgos
y necesidades;

– Implementar metotologias y técnicas acorde a los avances cien-
tíficos;

– Aplicar las funciones de Docencia, Asistencia e Investigación
a la práctica de Gestión;

– Diseñar, implementar y administrar el subsistema de enfermería
en instituciones públicas o privadas, mejorando la calidad sin aumen-
tar los costos;

– Asesorar en el ámbito nacional o internacional sobre imple-
mentación de políticas de salud;

– Investigar aquellas actividades de interés profesional que
contribuyan a la obtención de conocimientos nuevos;

– Ser un profesional con pensamento crítico reflexivo;

– Ser responsable de la formación del recurso humano de
enfermería en todos los niveles (involucrarse en la enseñanza de personas
y grupos en aquellos aspectos de promoción, protección de la salud y
prevención de la enfermidad cumpliendo así com las pautas de Atención
Primaria en Salud; ser capaz de continuar aprendiendo en todas las
áreas del conocimiento);
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– Defender los valores éticos: derecho a la vida, liberdad,
autonomía;

– Tener autonomia profesional;
– Ser un profesional que promueva la relación humanitaria, la

solidaridad y la justicia, com los usuarios y com los integrantes del equi-
po sanitario;

– Dirigir los esfuerzos del área de su responsabilidad en la búsqueda
de una eficiencia biopsicosocial.

No Paraguai, documentos oficiais de duas universidades do país
apontam o perfil dos graduados em Enfermagem. Na Universidade
Nacional (UNA), o curso de Enfermagem faz parte da Faculdade de
Ciências Médicas, a qual, segundo documentação oficial, tem como mis-
são institucional formar profissionais de saúde e contribuir para melho-
rar o nível de vida da população, mediante um modelo participativo no
processo ensino-aprendizagem, investigação, extensão e atenção de saú-
de, que desenvolva o conhecimento, o pensar crítico, a ética, o respeito
aos valores humanos, proporcionando a igualdade social. Dentre os ob-
jetivos da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional,
destaca-se o de formar o estudante dentro dos princípios fundamentais
do conhecimento científico, as habilidades técnicas básicas, a auto-edu-
cação, o espírito crítico e ético e fomentar a sensibilidade social. A facul-
dade também demonstra preocupação com a política de saúde, buscan-
do idealmente capacitar o futuro profissional para o conhecimento e
manejo da situação de saúde nacional, preparando-o para cooperar com
as metas e as atividades dos planos nacionais de desenvolvimento e das
instituições do setor saúde. Aos aspectos técnicos somam-se os sócio-
econômicos, quando a Faculdade de Ciências Médicas expressa que tem
como meta formar um profissional que compreenda o desenvolvimento
normal, a estrutura e a fisiologia do ser humano e os impactos dos agen-
tes físicos, químicos e/ou biológicos, mas também os fatores genéticos,
sociais, econômicos e ecológicos que condicionam a vida do homem, da
família e da comunidade. Do mesmo modo também são enfatizadas as
questões epidemiológicas, ao se pretender que os alunos conheçam a
metodologia e as técnicas biomédicas, o processo administrativo e os
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recursos gerais, para aplicá-los às ações de fomento, prevenção, trata-
mento e reabilitação sanitária em relação direta com a situação de saúde
prevalecente. Cabe ressaltar a preocupação da Faculdade de Ciências
Médicas em oferecer aos estudantes uma formação humanística baseada
em valores universais da cultura, no respeito à dignidade do homem e no
conhecimento sócio-antropológico da população paraguaia (tradição,
crenças, idiomas, hábitos e costumes). Evidencia também oficialmente,
o incentivo à pesquisa, pretendendo promover a criatividade no campo
da investigação e da tecnologia biomédica, mediante a compreensão e o
uso das metodologias científicas, o desenvolvimento da capacidade de
reflexão e a aquisição de habilidades que contribuam ao conhecimento
científico e à busca de soluções.

De acordo com documentos oficiais, a Uninorte tem como obje-
tivo formar recursos humanos qualificados capazes de:

1) promover a saúde e prevenir as enfermidades;

2) proporcionar cuidados especiais a pessoas sãs e doentes;

3) trabalhar com uma metodologia própria que possibilite a ob-
servação, a identificação dos problemas, o planejamento das ações e a
avaliação dos resultados;

4) colaborar eficazmente com a equipe de saúde. Segundo ainda
os documentos da Uninorte, a enfermagem é uma atividade humana
que tem como principal missão a atenção dos seres humanos em suas
experiências de saúde e doença. Para esta instituição, a enfermagem
moderna é uma disciplina complexa que vem incrementando suas fun-
ções para satisfação das necessidades da assistência sanitária, as quais se
encontram em constante transformação. O futuro profissional deve prin-
cipalmente ser capaz de proporcionar cuidados especiais à população,
num enfoque “holístico”, isto é, na concepção do ser humano indivisível,
na satisfação de suas necessidades, colaborando de modo eficaz com
outros profissionais de saúde, trabalhando com uma metodologia pró-
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pria e com a aplicação do “Processo de Enfermagem” no planejamento
e gerenciamento em saúde. O comprometimento do enfermeiro profis-
sional, formado pela Uninorte, deve ser com todos os níveis de atuação:
promoção, proteção da saúde, reduzindo, prevenindo e detectando pre-
cocemente os fatores de risco para a saúde, assim como atuando na
atenção ambulatorial, hospitalização geral e especializada, clínicas priva-
das, empresas, centros domiciliares e gerenciando os serviços sanitários.

Carga Horária / Duração dos Cursos

Através do Quadro 4 como também dos Quadros 5, 6 (Brasil) e 7
(Argentina) e ainda, dos currículos demonstrados nos Quadros 8 (Uru-
guai), 9 (Paraguai) e nos anexos (Brasil, Argentina) pode-se visualizar a
variedade nos currículos em relação à carga horária (total, teóricas e
práticas) e duração dos cursos entre os países, como também interna-
mente nestes, principalmente no Brasil e na Argentina devido as suas
grandes redes de ensino para a enfermagem. A carga horária total míni-
ma dos cursos em todos os países não é inferior a 2.700 horas como está
sendo proposto em acordos no Mercosul para a graduação em enferma-
gem como requisito mínimo para o reconhecimento da titulação. Exce-
ção se faz, entretanto, para a formação dos não Licenciados (os
Enfermeros) na Argentina, os quais se formam em média, com o míni-
mo de 2.000 horas e o máximo de 2.500 de horas cursadas de 2 a 3 anos.
Vale destacar a grande diferença entre o Mercosul e a União Européia
quanto ao mínimo de horas cursadas. Segundo Thomas Gerlinger
(palestrante no Fórum Mercosul realizado na Fiocruz, em março de 2006),
os enfermeiros na UE devem ter no mínimo uma formação de 4.600
horas, sendo 2.300 de aulas teóricas e 2.300 de prática, como requisito
mínimo para o reconhecimento da titulação entre os países, e mesmo
assim, ainda não se constitui um processo automático.
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Quadro 4
Carga Horária e Duração do Curso para Formação dos

Enfermeiros nos Países do Mercosul

Fonte: Brasil, 1994; Inst. Nac. Enf., Esc. Católica Enf., Inst., F. Nightingale; UNA, UCA,
UEP, UNINORTE, UNIDA, 2005.
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No Brasil, a partir da LDB de 1996, estabeleceu-se entre outras
medidas, a eliminação da exigência do currículo mínimo para as gradua-
ções, pontuou-se as diretrizes gerais para os currículos de cursos e pro-
gramas de educação superior e ampliou-se a duração mínima do ano
letivo regular de 180 para 200 dias.

De acordo com o Parecer CNE/CES N. 329 de 2004 (Brasil,
2004c), no que diz respeito à duração de cursos de graduação, a LDB
abriu perspectivas amplas para que as instituições de educação superior
organizassem seus cursos e programas, respeitados os 200 dias de traba-
lho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado para os exames fi-
nais. A LDB permitiu assim, que se opte por um período letivo anual e
também que se divida os 200 dias por dois semestres, ou por períodos
inferiores (quadrimestres, trimestres) conforme a necessidade do curso.
Seguindo, portanto, a nova orientação da política do ensino superior, o
Parecer CNE/CES N. 329 de 2004 considerou que a vigência anterior à
LDB, de fixação de currículo mínimo e respectivas cargas horárias, ca-
racterizava-se pela excessiva rigidez advinda da fixação detalhada de
mínimos currículos, diminuindo a margem de liberdade das instituições
para organizarem suas atividades de ensino e que, muitas das vezes, pre-
valeceram interesses de grupos corporativos para a criação de obstácu-
los para o ingresso em um mercado de trabalho marcadamente compe-
titivo, o que resultou, nestes casos, em excesso de disciplinas obrigató-
rias e em desnecessária prorrogação dos cursos de graduação. Assim,
desde 1997, no entendimento do CNE/CES, através do Parecer 776,
as orientações curriculares constituem referencial indicativo para a ela-
boração de currículos, devendo ser necessariamente respeitadas por
todas as instituições de ensino superior, com o propósito de “assegurar
a flexibilidade e a qualidade de formação oferecida aos estudantes” e
as diretrizes devem entre outros:

Assegurar, às instituições de ensino superior, ampla liberdade
na composição da carga horária a ser cumprida para a
integralização dos currículos, assim como na especificação
das unidades de estudos a serem ministradas; Indicar os tópicos ou
campos de estudos e demais experiências de ensino-aprendizagem que
comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos
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específicos, com cargas horárias pré-determinadas, as quais não po-
derão exceder 50% da carga horária total dos cursos; Evitar o
prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação”.
Entretanto, de acordo com o Parecer CNE/CES nº 329 de 2004,

os Conselhos e Ordens das profissões regulamentadas por Lei, dado os
seus mandatos atribuídos por Lei, manifestaram-se exigindo uma dire-
triz do CNE, de modo a conciliar a flexibilidade educacional com as
normas e regras corporativas, tendo em vista que estas últimas vedam a
prática profissional de egressos do ensino superior diplomados segundo
critérios de duração e concepção de cursos não endossados pelas
corporações.

A partir do reconhecimento desta contradição de interesses, entre
o sistema de ensino e a realidade brasileira em que as corporações, ou os
Conselhos profissionais e as Ordens reconhecidas por Lei e chanceladas
pelo Estado têm o poder de validar o diploma para o exercício profis-
sional, iniciou-se no país, ampla discussão sobre regulamentação de
carga horária mínima para os cursos de graduação. Desde um conjunto
de processos de escutas à sociedade, de acordo com o Parecer CNE/
CES nº 329 de 2004, ocorreram audiências públicas dirigidas à dura-
ção dos cursos com presença tanto do Ministério da Educação quanto
de diversas entidades corporativas. Dando continuidade ao processo
de audiência à sociedade, foi endereçado em maio de 2004, a todos os
Conselhos profissionais, uma solicitação para indicação de carga horá-
ria mínima para os seus cursos de graduação.

Desta forma, e como consta no Parecer CNE/CES nº 329 de
2004, atribuíram-se cargas horárias mínimas para diversos cursos, entre
eles o de enfermagem, para o qual, foi indicado uma duração mínima de
3.200 horas. A nenhum curso de graduação foi atribuída carga horária
menor que 2.400 horas. Esta proposta, entretanto, foi alterada no senti-
do de ampliação da carga horária dos cursos, exceto do curso de farmá-
cia. Assim, a Associação Brasileira de Enfermagem, face às alterações
em andamento, encaminhou ao CNE, uma proposta defendendo 4.000
horas como carga horária mínima, integralizadas em 4 anos, para a gra-
duação em enfermagem no país. Cabe ressaltar que esta recomendação é
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coerente com o acordo no Mercosul, de acesso a mestrados e doutora-
dos nos países-partes, aos profissionais graduados em cursos de duração
mínima de quatro anos.

Até dezembro de 2005, o Parecer CNE/CES nº 329 de 2004,
encontrava-se ainda em discussão, sendo, portanto, um documento ain-
da não homologado pelo Ministério da Educação, ou seja, sem valor
legal. Enquanto as discussões prosseguem em relação à duração dos
cursos de graduação em enfermagem, como de todos os outros da for-
mação superior, as escolas de enfermagem têm usualmente adotado como
referência para a carga horária mínima, a Portaria 1.721 do CFE de 15
de dezembro de 1994, (anterior à reforma universitária de 1996), a qual
determina 3.500 horas mínimas para o curso de graduação, que o estágio
supervisionado não deve ser inferior a dois semestres letivos e que o
curso deve ter a duração mínima de 4 anos ou oito semestres letivos e
máxima de 6 anos ou 8 semestres letivos (Brasil, 1994). Neste cenário,
pode-se observar através dos currículos apresentados como de referên-
cia (Escola de Enfermagem Anna Nery e Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto), assim como através de diversos currículos de escolas
brasileiras (Anexos), que existe no país grande diversidade de carga ho-
rária entre as organizações curriculares, mas não inferiores a 3.500 horas,
variando de 4 a 5 anos para a conclusão da graduação em enfermagem.

Na Argentina, como demonstra o Quadro 4, para a formação
dos Enfermeros, os cursos com duração em torno de 2 a 3 anos têm em
média, um mínimo de 2.000 horas e máxima de 2.500 horas. Para a
formação do Licenciado, em 4 a 5 anos, a carga horária total mínima é
em média de 3.100 e máxima de 5.600 horas.

No Uruguai, em duas instituições, INDE e INSADE, a gradu-
ação em enfermagem tem duração de quatro anos e meio e na ECE, de
quatro anos. A carga horária total do INDE é de 4.248 horas, sendo
40,0% de teórica e 60,0% de prática; na ECE, os estudos totalizam 3.828
horas com 53,1% (2.033) de carga teórica e 46,9% (1.795) de prática. No
INSADE, mesmo que as informações não fossem fornecidas, tendo em
vista a duração do curso (quatro anos e meio), a sua carga horária total
parece-nos não ser inferior a 3.000 horas. O ano escolar do INDE compre-
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ende 36 semanas (2 semestres de 18 semanas) com um total de 900
horas. Cada semana corresponde a 25 horas de estudo, exceto no nono
semestre, o internato, onde cada semana totaliza 36 horas.

No Paraguai, a graduação em enfermagem tem duração de qua-
tro anos ou oito semestres, com carga horária total variando de 3.384
horas/aula na UNIDA a 5.315 horas na Universidade Evangélica. Em
relação à carga horária de aulas práticas e teóricas, também se observam
diferenças bastante significativas: no caso das aulas teóricas, a variação é
de 1.974 horas na Universidade Católica a 3.240 na UNIDA; e das aulas
práticas, de 144 horas na UNIDA a 3.064 na Universidade Evangélica.

Na Universidade Nacional, a partir do ano de 2005, houve uma dimi-
nuição de 5.324 para 4.284 horas/aula, sendo 56,0% (2.400 horas) teóricas e
44,0% (1.884 horas) de prática. De acordo com a Diretora da Escola de
Enfermagem, a Licenciada Faustina Ozuna de Molinas35, essa mudança foi
uma tentativa de aproximação com as exigências do Mercosul, tendo sido
solicitada assessoria da Organização Pan-Americana de Saúde, para avalia-
ção dos currículos antigos, datados de 1990 e 2001.

A Universidade Católica oferece apenas 63 horas a mais que a
Universidade Nacional, ou seja, 4.347 horas/aula, no entanto, 45,4%
(1.974 horas) são teóricas e 54,6% (2.373 horas) práticas, as quais são
realizadas em laboratórios no primeiro ano e em hospitais a partir do
segundo ano.

A carga horária de prática também é superior a de teórica na Uni-
versidade Evangélica, uma vez que das 5.315 horas/aula oferecidas, 42,3%
(2.251horas) são teóricas e 57,7% (3.064 horas) são práticas. Tendo em
vista que a carga horária de prática no curso é bastante elevada, os alu-
nos da Universidade Evangélica desfrutam de férias apenas no mês de
janeiro, enquanto o recesso das aulas teóricas é de dois meses.

Assim como na Universidade Nacional, na UNINORTE obser-
va-se maior ênfase nas aulas teóricas, as quais representam 70,4% (2.574

35
 Em entrevista realizada em 13 de junho de 2005, na referida Escola.
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horas) do total de 3.654 horas/aula oferecidas, enquanto 29,6% (1.080
horas) são de prática.

Na UNIDA, em relação à carga horária da graduação em enfer-
magem, observa-se uma grande divergência quanto ao total de horas
práticas verificadas nas demais instituições paraguaias, uma vez que das
3.384 horas/aulas oferecidas, apenas 4,2 % (144 horas) são de prática e
95,8% (3240 horas) são teóricas.

Destaca-se ainda que, a exceção da UNIDA, onde as aulas práti-
cas somente são oferecidas a partir do último ano, nas demais universi-
dades, desde o primeiro ano do curso, os alunos já recebem ensinamentos
práticos, inicialmente em laboratórios e posteriormente em unidades
hospitalares e centros de saúde. Segundo a Coordenadora do Curso de
Enfermagem, Patrícia Aquino Zerafin36, a UNIDA vem estudando for-
mas de aumentar a carga horária de aulas práticas, tendo como maior
dificuldade a oferta de aulas teóricas e práticas em turnos separados,
uma vez que a maior parte dos alunos necessita conciliar os estudos com
o trabalho.

Organização Curricular

Como quadro geral da formação dos enfermeiros no Mercosul,
podemos apontar grande semelhança a partir da centralidade da organi-
zação curricular baseada no modelo biomédico que, a nosso ver, não
constitui um impasse ou problema para a formação destes profissionais,
na medida em que necessitam das bases científicas das áreas de conheci-
mento médico para o seu exercício profissional, ou seja, de importante
base de conhecimento biomédico para os cuidados de enfermagem. Nos
últimos anos se verifica nas escolas de enfermagem a adoção da pedago-
gia problematizadora. O que se nota através dos currículos, é que além
das ciências da saúde, os currículos contemplam os aspectos ou discipli-
nas nas áreas humanas (filosofia, sociologia, antropologia, psicologia e

36
 Em entrevista realizada em 13 de junho de 2005 na UNIDA.
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comunicação) e social (políticas de saúde, perfil epidemiológico
populacional, processo saúde-doença e seus determinantes sociais). O
aspecto social se distingue na formação dos enfermeiros do Brasil e do
Paraguai nas quais as prerrogativas da cidadania são acentuadas nos cur-
rículos. Tradicionalmente faz parte da formação, a área administrativa
composta por conteúdos teóricos e práticos de administração do traba-
lho dos serviços de enfermagem, entretanto, pode-se evidenciar que não
contemplam o ensino dirigido para a gerência de serviços de saúde que,
a nosso ver, constitui uma lacuna na formação, tendo em vista que prin-
cipalmente no Brasil, os enfermeiros mais recentemente têm assumido
cargos de chefia de unidades e ou de serviços de saúde coletiva.

Característica importante dos currículos é o componente saúde
pública que, apesar de contemplar a epidemiologia e os aspectos sociais
no processo saúde-doença, predominantemente é dirigida aos grupos
de risco da população, de acordo com os tradicionais programas gover-
namentais de atenção básica à saúde. Os conteúdos teóricos e práticos
da assistência de enfermagem apresentam também esta característica,
ou seja, dirigidos a grupos (materno-infantil, adolescentes, adultos, ter-
ceira idade e situações de risco nas diferentes faixas etárias). A investi-
gação constitui outra área de ensino, entretanto, com variações inter-
nas e entre os países, que podem ser resumidas pela diferença entre o
conhecimento necessário para conclusão do trabalho final do curso e o
desenvolvimento de disciplinas dirigidas para a formação científica com
conteúdos teóricos e metodológicos.

Algumas escolas têm maior vocação para a investigação científi-
ca, como se destacam no Brasil, a Escola de Enfermagem Anna Nery e
a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, já com vasta produção
científica, porém, essencialmente dirigidas para a assistência e seus as-
pectos humanísticos, prevalecendo ainda, estudos focais e a metodologia
qualitativa. De uma forma geral, à exceção de poucos pesquisadores já
conhecidos nos países, estudos mais amplos que visualizam e analisam
a enfermagem no país, bem como na América Latina e no mundo, não
constituem temas recorrentes na produção científica dos enfermeiros,
fato que, a nosso ver, contribui para o fortalecimento da perspectiva de
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análise mais pontual e focal das questões inerentes à assistência e tra-
balho da enfermagem. Vale destacar de maneira também geral que, nos
últimos anos, com a introdução da avaliação de qualidade das institui-
ções de ensino, grande impulso e esforços são dirigidos para a formação
pós-graduada dos docentes e para a produção científica no interior das
escolas de enfermagem. Nesses aspectos, o Brasil se destaca dada a sig-
nificativa rede de ensino específica de enfermagem em pós-graduação,
seja em nível de especialização, ou de mestrado e doutorado, em compa-
ração com os outros países do Mercosul. Dada a grande diversidade de
currículos, métodos pedagógicos adotados, diferentes cargas horárias e
ainda considerando pontos comuns na formação, parece-nos que o ca-
minho viável para a mobilidade profissional entre os países não seria o
de harmonização curricular, mas sim de estabelecer diretrizes mínimas
para a análise e reconhecimento do título entre os países do Mercosul,
como tem demonstrado desde a década de 1970, a experiência da União
Européia em relação aos enfermeiros.

Para melhor visualização da organização curricular, seguem as
grandes características para a formação dos enfermeiros, em cada país
do Mercosul.

No Brasil, a Resolução CNE/CES nº 3 de 07 de novembro de
2001, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem (Brasil, 2001), em seu Art. 6º, determina
que os conteúdos essenciais para o curso de graduação em enfermagem
devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cida-
dão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e
profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em
enfermagem. Assim, os conteúdos devem contemplar:

– Ciências Biológicas e da Saúde: incluem-se os conteúdos
(teóricos e práticos) de base moleculares e celulares dos processos e
alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos,
aplicados às situações decorrentes do processo saúde-doença no desen-
volvimento da prática assistencial de enfermagem;

– Ciências Humanas e Sociais: incluem-se os conteúdos refe-
rentes às diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contri-



146

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

buindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, com-
portamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis indi-
vidual e coletivo, do processo saúde-doença;

– Ciências da Enfermagem: neste tópico de estudo, incluem-se:
a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos,

metodológicos e os meios e instrumentos inerentes ao trabalho do en-
fermeiro e da enfermagem em nível individual e coletivo;

b) Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práti-
cos) que compõem a assistência de enfermagem em nível individual e
coletivo prestada à criança, ao adolescente, ao adulto, à mulher e ao
idoso, considerando os determinantes sócios culturais, econômicos e
ecológicos do processo saúde-doença, bem como os princípios éticos,
legais e humanísticos inerentes ao cuidado de enfermagem;

c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e
práticos) da administração no processo de trabalho de enfermagem e da
assistência de enfermagem;

d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à
capacitação pedagógica do enfermeiro, independente da Licenciatura em
Enfermagem.

De acordo com os incisos 1 e 2 do Art. 6º, os conteúdos curriculares,
as competências e as habilidades a serem assimilados e adquiridos no
nível de graduação do enfermeiro devem conferir-lhe terminalidade e
capacidade acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e
necessidades prevalentes e prioritárias da população conforme o quadro
epidemiológico do país/região; e o conjunto de competências, conteú-
dos e habilidades deve promover no aluno e no enfermeiro a capacidade
de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente.

O Art. 7º, da referida Resolução, determina que na formação do
enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao
longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo
o estágio supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulató-
rios, rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois últimos
semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. Em seu parágrafo
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Único, consta que na elaboração da programação e no processo de su-
pervisão do aluno, em estágio curricular supervisionado, pelo professor,
será assegurada efetiva participação dos enfermeiros do serviço de saú-
de onde se desenvolve o referido estágio. A carga horária mínima do
estágio curricular supervisionado deverá totalizar 20% da carga horária
total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com base no
Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Con-
selho Nacional l de Educação.

O Art. 8º prevê que o projeto pedagógico do Curso de Gra-
duação em Enfermagem deverá contemplar atividades complemen-
tares e as Instituições de Ensino deverão criar mecanismos de apro-
veitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através
de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, a
saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; pro-
gramas de extensão; estudos complementares e cursos. No Art. 9º,
consta que o Curso deve ter um projeto pedagógico, construído co-
letivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e
apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensi-
no-aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá buscar a forma-
ção integral e adequada do estudante através de uma articulação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.

O Art. 10º prevê que as Diretrizes Curriculares e o Projeto
Pedagógico devem orientar o Currículo para um perfil acadêmico e
profissional do egresso. Este currículo deverá contribuir, também,
para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e
difusão das culturas nacionais, internacionais e regionais, internacio-
nais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultu-
ral. Em seus incisos 1 e 2, constam que as diretrizes curriculares
deverão contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagó-
gico do curso; e que o currículo deve incluir aspectos complementa-
res de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a con-
siderar a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de
estudos e os requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvi-
mento do setor saúde na região.



148

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

O Art. 11º prevê que a organização do Curso deverá ser definida
pelo respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada
anual, seriada semestral, sistema de créditos ou modular.

No Art. 12º, consta que para conclusão do Curso, o aluno deverá
elaborar um trabalho sob orientação docente.

A formação de professores, como consta no Art. 13º, deverá ser
feita por meio de Licenciatura Plena que segue Pareceres e Resoluções
específicas da Câmara de Educação Superior e do Conselho Nacional
de Educação.

O Art. 14º aponta a estrutura do Curso de Graduação em Enfer-
magem que deve assegurar:

I – a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência,
garantindo um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve à constru-
ção do perfil almejado, estimulando a realização de experimentos e/ou
projetos de pesquisa; socializando o conhecimento produzido, levando
em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do pro-
cesso saúde-doença;

II – as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do
curso, permeando toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada
e interdisciplinar;

III – a visão de educar para a cidadania e a participação plena na
sociedade;

IV – os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade,
integração estudo/trabalho e pluralidade do currículo;

V – a implementação de metodologia no processo ensinar-apren-
der que estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a
aprender;

VI – a definição de estratégias pedagógicas que articulem o sa-
ber, o saber fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a
aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos
e o aprender a conhecer que constituem atributos indispensáveis à for-
mação do Enfermeiro;
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VII – o estímulo às dinâmicas de trabalhos em grupos, por favo-
recerem a discussão coletiva e as relações interpessoais;

VIII – a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desen-
volvendo no aluno e no enfermeiro atitudes e valores orientados para a
cidadania e para a solidariedade e

IX – a articulação da Graduação em Enfermagem com a Licen-
ciatura em Enfermagem.

No Art. 15º, consta que a implantação e desenvolvimento das
diretrizes curriculares devem orientar e propiciar concepções curriculares
ao Curso que deverão ser acompanhadas e permanentemente avaliadas,
a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfei-
çoamento. Os seus incisos 1 e 2, prevêem que as avaliações dos alunos
deverão basear-se em competências, habilidades e conteúdos curriculares
desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares; e que o
Curso deverá utilizar metodologias e critérios para acompanhamento e
avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em con-
sonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos
pela IES à qual pertence.

Tendo em vista que a LDB de 1996 garante a autonomia das
instituições para a criação do currículo, respeitadas as diretrizes gerais
nacionais, e ainda, a grande rede de ensino, existe, portanto, uma gran-
de variedade de organização curricular. Desta forma, apontamos o cur-
rículo da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, consideradas pelos autores como escolas
de referência no país (entre muitas outras também com ensino de qua-
lidade), considerando não só a tradição e qualidade de ensino, mas,
primordialmente pelo desenvolvimento de núcleos de pesquisa que
analisam e publicam com destaque, estudos relacionados à inserção da
enfermagem brasileira no continente latino-americano. Nos anexos 2 a
23, constam outros 22currículos disponibilizados pelas diretoras das
Escolas de Enfermagem e também pela Internet e publicações, refe-
rentes às instituições de ensino com boa avaliação no INEP, segundo
regiões brasileiras. Mesmo com estes currículos, demonstra-se a grande
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variedade da organização curricular no país, sendo esta ainda maior,
tendo em vista que os primeiros dados de 2005 do INEP do Ministério
da Educação, já apontam mais de 400 escolas de enfermagem no Brasil
em 2004.

Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

Segundo a EEAN (2005), o Curso de Enfermagem da Escola de En-
fermeiras do Departamento Nacional de Saúde foi criado pelo ato 16.300 de
01 de fevereiro de 1924, cujo currículo serviu como padrão de referência para o
desenvolvimento do ensino, por outras Escolas de Enfermagem, até a metade
dos anos 50. Muitas mudanças curriculares se processaram ao longo do tempo,
entretanto, a ocorrida na década de 1970 marcou profundamente o modo de
ensinar e aprender enfermagem na Escola de Enfermagem Anna Nery. No
final dessa década, novo impulso foi dado à formação e à capacitação de recursos
humanos em Enfermagem, haja vista a implantação do Projeto ‘Novas
Metodologias do Ensino Superior de Enfermagem’. A última mudança curricular
(Parecer 57/83 do CFE) provocou uma transformação no modo de ensinar e
aprender Enfermagem, mais articulado com as demandas de saúde da popula-
ção e as necessidades do mercado de trabalho e determinou um novo perfil de
enfermeiros e enfermeiras egressas do Curso de Graduação em Enfermagem e
Obstetrícia. Com a publicação do parecer 314/94 (Portaria 1721/94) trans-
formado em diretriz curricular de enfermagem, novo ajuste curricular foi efetiva-
do no currículo da instituição, eliminando-se as três habilitações, anteriormente,
obrigatórias (enfermagem de saúde pública, médico-cirúrgico, obstétrica).

Assim, de acordo com a EEAN (2005), a finalidade precípua do
curso é formar um profissional liberal, generalista, de acordo com a realidade
social e com o mercado de trabalho. O currículo pleno de graduação consta
de conteúdos essenciais com caráter obrigatório, de disciplinas básicas,
disciplinas profissionais, requisitos curriculares suplementares, progra-
mas curriculares interdepartamentais, e com caráter de escolha condi-
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cionada. A integralização curricular mínima do curso de graduação está
estabelecida em: 8 períodos letivos; a média em 10 períodos; e a máxi-
ma em 12 períodos letivos. Os Estágios Supervisionados distribuem-
se, ao longo dos períodos, nos 13 Programas Curriculares Interde-
partamentais, nos respectivos cenários: coletividades sadias, centros
de saúde, ambulatórios e unidades hospitalares, coletividades com di-
ficuldades de integração e em micro-região de saúde. Trazem como
marca diferencial: os cenários, as clientelas, especificidade e complexi-
dade crescente dos conteúdos de ensino (conhecimentos teóricos e te-
órico-práticos), que respaldam as experiências de aprendizagem. O aca-
dêmico de enfermagem do curso de graduação pode optar pelo Curso
de licenciatura, inscrevendo-se nas disciplinas de formação pedagógi-
ca oferecidas pela Faculdade de Educação/UFRJ.

O Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da EEAN/
UFRJ adota um enfoque de ensino integrado se constituindo na idéia
norteadora para o desenvolvimento curricular. As três formas de integrá-
lo são: integração da teoria à prática; do estudo ao trabalho; e inter-
disciplinar.

Criação do Curso: Decreto 16.300 de 31/12/1923 D.O 01/02/1924

Início de funcionamento: 1924

Número mínimo de horas (CFE): 3500

Duração em anos (CFE): mínima 4 anos, máxima 6 anos

Currículo Mínimo: Portaria 1.721/94 – MEC de 15 /12/1994

Reajuste Curricular ao Parecer 314/94 e à Portaria 1.721/94 (proc.
23079.013214/99-38). Além dos totais para a conclusão do curso, o aluno
deverá cursar ainda 13 PCIs sem atribuição de créditos e com carga horária
variável (mínimo de 30 horas cada), totalizando 390 horas.
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Quadro 5
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Fonte: EEAN, 2005. Disponível em http:/www.eean.ufrj.br/ Acessado em 18 de novembro
de 2005.

Obrigatoriedade de Créditos

Para fazer jus ao grau e diploma o aluno deverá cumprir no mínimo:
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Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP (São Paulo)

De acordo com a EERP (2005), na estrutura curricular do curso
de graduação em enfermagem, “as disciplinas obrigatórias estão distri-
buídas em oito semestres. Nos três primeiros semestres, o aluno recebe
formação fundamentada nas ciências biológicas, humanas, exatas e so-
ciais e os princípios básicos da formação profissional que permitem
sua integração na profissão e no setor saúde. A formação profissional,
compreendida entre o quarto e o sétimo semestre, proporciona ao alu-
no uma seqüência de experiências de aprendizagem, organizadas em
níveis de complexidade (atenção primária, secundária e terciária), capa-
citando-o ao desenvolvimento da assistência de enfermagem à criança,
ao adolescente, à mulher e ao homem adulto. No oitavo semestre, o
aluno conclui sua preparação para atuar na administração de serviços
de enfermagem na área hospitalar. É também, nesse momento, que faz
a sua opção de estágio curricular em uma das disciplinas: Enfermagem
Aplicada ao Adulto, Enfermagem em Saúde Coletiva e Enfermagem
Psiquiátrica e Saúde Mental. Esse estágio objetiva propiciar ao aluno
experiência acadêmico-profissional, através de uma reflexão crítica no
ambiente de trabalho do enfermeiro. Ao longo do curso está prevista a
oferta de disciplinas optativas, que visam a ampliar as possibilidades
de formação do estudante”.

Quadro 6
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Grade Curricular
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Disciplinas Optativas

3º Período Ideal Cred. 
Aula 

Cred. 
Trab 

Carga 
Horária 

2200003 – Enfermagem Oncológico: Uma Abordagem 
Multidisciplinar 

2 1 60 

ERP0114 – O Uso e Abuso de Álcool e drogas: Visão Geral 2 0 30 
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Fonte: EERP/USP, 2005. Disponível em http://www.eerp.usp.br/ Acessado em 15 de no-
vembro de 2005.

Na Argentina, apontamos a organização curricular da Escola de
Enfermagem da Universidade de Buenos Aires, considerada no país como
referência nacional e exemplar para a formação do enfermeiro, não só
pela sua tradição, como também pela sua qualidade de ensino. Nos Ane-
xos 24 a 42, são demonstrados outros 19 currículos de escolas, escolhi-
dos entre as instituições universitárias públicas e as instituições universi-
tárias privadas, por regiões, também indicadas (entre outras), como de
referência no país. Esta escolha se baseia no fato da impossibilidade de
se apresentar a totalidade das organizações curriculares, pois, como no
Brasil, a Argentina apresenta uma grande rede de ensino para a gradua-
ção em enfermagem. De forma geral, como aponta Malvárez & Castrillón
(2005), muitos dos programas de enfermagem na Argentina continuam
baseados no modelo biomédico, embora já faça dez anos que o currículo
mudou significativamente, de modo a incluir fortes elementos de saúde
pública e ciências sociais e a focalizar os cuidados de enfermagem. O
início desta mudança, segundo as autoras, é evidente no país, por exem-
plo, nos nomes das disciplinas.
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Escola de Enfermagem da Universidade de Buenos Aires

Licenciado en Enfermería – 4 años.

Enfermero Universitario – 2 ½ años.

Objetivo: Capacitar para la atención básica de enfermería, en

servicios de atención médica y programas de salud.

Contenido: La carrera consta de dos ciclos sucesivos y ampliatorios:

al finalizar el primero (de 2 1/2 años de duración) se obtiene el título de

Enfermero o Enfermera; en el segundo ciclo se profundizan los estudios

anteriores con Enfermería de Alto Riesgo y Enseñanza y Administración

de Servicios de Enfermería. Al finalizar este segundo ciclo – que tiene

como requisito haber cursado el primero – se obtiene el título de Licen-

ciado o Licenciada en Enfermería.

Campo Ocupacional: El ejercicio de la enfermería comprende

las funciones de promoción recuperación y rehabilitación de la salud

así como la prevención de las enfermedades, en forma libre o en

relación de dependencia bajo indicación y control médico. Asimismo

es considerado ejercicio de la enfermería la docencia, investigación y

asesoramiento sobre temas de su incumbencia y la administración de

servicios. Los profesionales pueden ofrecer sus servicios a instituciones

asistenciales, oficiales, o privadas habilitadas oficialmente. La docencia

en escuelas y cursos de auxiliares de enfermería, así como la

participación en programas de atención sanitaria a la comunidad,

constituyen otros de los campos de acción de los graduados de esta

carrera (UBA, 2005. Disponível em http://www.uba.ar/ Acessado

em 23 de novembro de 2005).
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Nos Quadros 8 e 9, são apresentadas as organizações curriculares
de todas as escolas de enfermagem do Uruguai e do Paraguai que, mes-
mo contando com pequena rede de ensino, demonstram a diversidade
de currículos.

Quadro 7

Fonte: UBA, 2005. Disponível em http://www.uba.ar/ Acessado em 23 de novembro de 2005.
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Quadro 8 – Organização Curricular para Formação dos Enfermeiros no Uruguai – 2005
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167 Fontes: Inst. Nac. Enf., Esc. Católica Enf., Inst. F. Nightingale, 2005.
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168 Quadro 9 – Organização Curricular para Formação dos Enfermeiros no Paraguai



Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

169



Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

170



Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

171 Fontes: UNA, UCA, UEP, UNINORTE, UNIDA, 2005.
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8 – RESUMO EXECUTIVO / CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista toda a análise deste estudo baseada nos dados
coletados e nos estudos referenciados, com relação aos recursos huma-
nos de enfermagem no Mercosul, em especial de enfermeiros, destaca-
mos como panorama:

Acentuada assimetria da oferta de RH de enfermagem e especi-
almente de enfermeiros nos Estados-Partes (Brasil: total de 790.904 e
de 109.088 de enfermeiros, Argentina: total de 71.744 e de 14.474
enfermeiros, Uruguai: total de 27.923 e de 2.923 enfermeiros, Paraguai:
total de 16.193 e de 2.310 enfermeiros );

Baixa relação de enfermeiros por habitantes, em média, de me-
nos 5 profissionais por 10.0000 habitantes;

Pequena participação dos enfermeiros na equipe de enfermagem
(Brasil: 13,8%, Argentina: 20,2%, Uruguai: 10,5%, Paraguai: 14,3%);

Assistência de enfermagem sustentada pelo trabalho dos auxilia-
res e técnicos de enfermagem;

Dado o seu quantitativo em relação aos outros profissionais de
enfermagem, os enfermeiros são mais requeridos em unidades hospita-
lares, assumem mais a gerência do trabalho da equipe e a assistência
em centros ou unidades de alto risco;

Concentração dos RH nas cidades e regiões economicamente mais
desenvolvidas;

Fortes sinais de emigração de enfermeiros para países desenvol-
vidos (países da Europa, EUA, Canadá);

Sinais significativos de formas flexibilizadas de vínculo de tra-
balho;

Sinais de retração da capacidade de absorção dos enfermeiros no
setor público, o seu principal mercado de trabalho em saúde;

Condições de trabalho ainda precárias, as quais direcionam a
baixa procura para a formação e conseqüente oferta de enfermeiros
nos países.
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No que tange à regulação dos enfermeiros, entendida como
registro, legislação específica e controle do exercício
profissional, destacamos como quadro geral:

• Baixa regulação nos países primordialmente no Uruguai e
Paraguai;

• Inexistência da Lei do Exercício Profissional nesses dois paí-
ses;

• Embora a enfermagem tenha inserção já histórica no setor saú-
de, recente são as suas Legislações no Brasil e na Argentina (respecti-
vamente em 1986 e 1991);

• Com exceção do Brasil ou do Conselho Federal de Enferma-
gem, as organizações de enfermagem nos demais países são frágeis sem
autonomia de regulação dos seus profissionais;

• Centralização da regulação no Estado (Argentina, Uruguai e
Paraguai);

• Baixo controle do exercício profissional, tendo em vista a forte
centralização no Estado e mesmo no Brasil dado o quantitativo de RH;

• Precário sistema de informação sobre registro de RH, exceto
no Brasil, no qual os sistemas dos Conselhos Regionais e Federal estão
informatizados e integrados;

Referente à formação profissional dos enfermeiros, destacamos
também como panorama:

• Acentuada assimetria da oferta de cursos nos sistemas de ensi-
no, primordialmente entre o Brasil e a Argentina, em relação aos dois
outros países (Brasil: 334, Argentina: 124, Uruguai: 03, Paraguai: 05);

• Oferta de cursos concentrada em cidades e regiões economica-
mente mais desenvolvidas;

• Concentração da oferta de cursos em instituições de ensino
privadas (Brasil: 73,4%, Argentina: 60%, Uruguai: 66,7%, Paraguai:
80%);
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• Alta autonomia das instituições de ensino no Brasil, o que vem
contribuindo para a criação de cursos principalmente na rede privada;

• Relativa autonomia dos sistemas de ensino nos demais países,
porém, ainda assim observa-se a crescente oferta de cursos no setor
privado;

• Sinais de flexibilização das formas de ingresso, de carga horária
e de conteúdo curricular, dado o aumento da oferta de vagas privadas e
necessária manutenção de alunos cursantes;

• Reorientação dos programas para uma formação mais acessível
e apropriada à clientela;

• Certa simetria da duração dos cursos e cargas horárias mínimas
e máximas, mas com diferenças mais significativas de cargas horárias
teóricas e práticas;

• O perfil dos egressos apresenta características semelhantes e
algumas distinções. Como semelhanças, observa-se que o esperado é
que o profissional tenha competência técnica, científica e de gerência
para o planejamento, desenvolvimento, supervisão e avaliação das ati-
vidades assistenciais de enfermagem em diferentes níveis de atuação
dos sistemas de saúde, além da  competência educativa para fazer fren-
te ao trabalho de ensino na área específica, seja nas instituições própri-
as ou nas instituições de saúde para a formação ou educação continu-
ada de profissionais de enfermagem. A investigação, a auditoria em
enfermagem, a ética profissional, a visão humanista do cuidado e a
consulta de enfermagem também são pontos convergentes nos perfis
esperados dos enfermeiros do Cone Sul. Distinto entre os países (Bra-
sil) se destacam as competências de comunicação, de compreensão da
política de saúde no contexto das políticas sociais e de reconhecimento das
relações de trabalho. Assim como também se distinguem em dois países
(Brasil e Paraguai) a competência de conhecimento do perfil social e
epidemiológico da população e o reconhecimento da saúde como direito e
condições dignas de vida, ou seja, da igualdade social e cidadania.

• Conteúdos curriculares diversificados, tendo em vista a grande
rede de cursos, principalmente no Brasil e na Argentina. Todavia, como
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quadro geral da formação dos enfermeiros no Mercosul, apontamos
grande semelhança a partir da centralidade da organização curricular
baseada no modelo biomédico; a adoção nos últimos anos, da pedago-
gia problematizadora; as disciplinas nas áreas humanas (filosofia, socio-
logia, antropologia, psicologia e comunicação) e social (políticas de
saúde, perfil epidemiológico populacional, processo saúde-doença e seus
determinantes sociais); a área administrativa composta por conteúdos
teóricos e práticos de administração do trabalho dos serviços de enfer-
magem; a área de saúde pública predominantemente dirigida aos gru-
pos de risco da população de acordo com os tradicionais programas
governamentais de atenção básica à saúde; e os conhecimentos teóri-
cos e práticos para investigações.

Considerações Finais

Principais Desafios

Embora ao longo dos anos tenha-se verificado o crescimento
quantitativo e qualitativo dos enfermeiros nos Países-Partes, através
do aumento da sua participação na equipe de enfermagem e a melhor
qualificação desta equipe, o futuro da enfermagem no Mercosul de-
pende primordialmente de políticas de Recursos Humanos dirigidas para
reverter a ainda predominante pequena parcela de participação dos
enfermeiros – profissional mais qualificado – na composição da força
de trabalho de enfermagem. O modelo de assistência de enfermagem
pautado no trabalho dos auxiliares e técnicos precisa ser repensado e
demanda critérios, políticas e estratégias para se obter uma assistência
mais qualificada nas instituições de saúde, tanto em unidades hospita-
lares quanto, e principalmente, em serviços de saúde coletiva.

Se de um lado a oferta de ensino tem aumentado nos países, ela
ainda não reverteu a composição da força de trabalho de enfermagem.
Algumas questões tais como os custos da formação (dado que a oferta
da formação está primordialmente centrada nas instituições particula-
res), os modelos para composição da equipe de enfermagem (que acei-
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tam a maior participação dos técnicos e auxiliares) e as precárias condi-
ções de trabalho (baixos salários, falta de planos de cargos e carreiras
para promoção profissional), têm contribuído como desmotivadoras
para a formação graduada em enfermagem no Mercosul. O que se ve-
rifica na realidade, é a tendência de maior flexibilização do emprego da
força de trabalho em saúde, especialmente nas instituições públicas,
caminho contrário de intervenção política positiva em direção à maior
qualificação da assistência de enfermagem.

Assim, políticas governamentais e das organizações de enfer-
magem dirigidas a melhores condições de trabalho, acrescidas do
direcionamento para o melhor desenvolvimento científico e educa-
cional formam, a nosso ver, uma agenda prioritária para os enfer-
meiros no Mercosul. Políticas são necessárias, inclusive para deter
um processo já em andamento, que se revela através dos fortes si-
nais de emigração dos enfermeiros em direção a países do primeiro
mundo em busca de melhores condições de vida e trabalho, cujo
processo já constitui uma perda social e econômica importante para
os países do Mercosul.

Especialmente relativo aos modelos vigentes de composição da
força de trabalho em enfermagem, atualmente ele não se justifica se
pensamos na qualidade da assistência, ou seja, na capacidade dos en-
fermeiros de intervir com mais impacto na qualidade da assistência de
enfermagem. Do ponto de vista da sociologia das profissões, a enfer-
magem, com grande divisão de trabalho entre os seus componentes,
concorre internamente entre si no mercado de trabalho, contudo esta
concorrência espelha um patamar menos elevado de qualificação pro-
fissional. Sob o nosso ponto de vista, esforços deveriam ser dirigidos
para que os auxiliares e técnicos se direcionassem para a formação gra-
duada, obtendo-se ao mesmo tempo, a maior qualidade da prestação
dos serviços de enfermagem e a real “profissionalização” da carreira.
Constitui, portanto, um outro passo mais avançado, daqueles já per-
corridos em relação à formação dos empíricos e daqueles em vigên-
cia, principalmente no Brasil, de extinção futura dos auxiliares de
enfermagem.
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Para tanto e mesmo para o atual modelo vigente de composição
da equipe de enfermagem, os países necessitam de mecanismos mais
eficientes de informação – ou de informatização – dos recursos huma-
nos e de regulação profissional, tanto governamentais quanto das orga-
nizações de enfermagem, os quais se têm demonstrado de baixa resolu-
ção política e operacional, primordialmente advindos das sociedades
coorporativas, para as quais são necessários esforços conjuntos para
sua maior participação nas decisões nos países, das políticas dos seus
recursos humanos.

Paralelamente, o desenvolvimento científico torna-se também
relevante considerando o caminho de “profissionalização” da enfer-
magem no Mercosul. O princípio da solidariedade entre os países po-
deria permitir o avanço na formação pós-graduada dos enfermeiros, ao
contrário da visão de mercado já deslumbrada por instituições de ensi-
no particulares através da “venda” de pacotes de pós-graduação, prin-
cipalmente do Brasil para o Uruguai e o Paraguai.

A formação graduada, por sua vez, necessita de certa flexibilização
do modelo tradicional, propiciando uma formação mais acessível, ade-
quada ao perfil sócio-econômico dos alunos, com conteúdos que con-
templem a saúde coletiva diante da realidade epidemiológica dos paí-
ses latino-americanos e do desenvolvimento da cidadania; além de im-
prescindível reorientação da sua oferta em direção à descentralização
das cidades e regiões mais desenvolvidas nos países.

No que diz respeito à mobilidade profissional no Mercosul, a
nosso ver, enquanto se perseguir a harmonização de conteúdos
curriculares, a imobilidade vai persistir. Diante de tanta diversidade
nas organizações curriculares, parece-nos que o caminho viável seria o
trilhado pela União Européia, ou seja, de acordar diretrizes a serem
observadas quanto à formação em relação a conteúdos essenciais, car-
gas horárias mínimas totais e de aula teóricas e práticas.

Assim, de uma forma extensa se constitui a agenda para a enfer-
magem no Mercosul que, para o seu desenvolvimento, parece necessi-
tar do princípio da solidariedade entre os países em prol do seu desen-
volvimento profissional no continente latino-americano.
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ANEXO 1

Anexo da Resolução COFEN 242/2000

Regimento Interno do COFEN e da
Autarquia constituída pelos Conselhos de Enfermagem

TÍTULO I
Das Instituições, Objetivos e Fins

CAPÍTULO I
Finalidade, Sede, Foro e Organização

Art. 1º – A Autarquia profissional de Enfermagem, criada pela Lei nº 5.905, de
12 de julho de 1973, constituída pelo conjunto dos Conselhos Federal e Regionais de
Enfermagem, tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício
da Enfermagem e de suas atividades em todo o Território Nacional.

Art. 2º – O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, ao qual ficam subor-
dinados os Conselhos Regionais de Enfermagem, terá jurisdição em todo Território
Nacional, sede e foro na cidade do Rio de Janeiro.

§ 1º – O Conselho Federal de Enfermagem, tendo recursos, deverá transferir-se
para a Capital da República, sendo que até a consecução deste objetivo, deverá manter
Escritório Administrativo nos moldes da Resolução COFEN nº 134/91.

§ 2º – Os Conselhos Regionais de Enfermagem – CORENs, órgãos executores
da disciplina e fiscalização profissional, tem jurisdição no Distrito Federal, e Estados
onde se localizam, sede e foro nas respectivas capitais.

Art. 3º – São órgãos da Autarquia:
I – Conselho Federal de Enfermagem;
II – Conselhos Regionais de Enfermagem;
III – Assembléia Geral dos Delegados Regionais;
IV – Assembléias Gerais dos Conselhos Regionais.
Art. 4º – O Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição em todo o Terri-

tório Nacional, é o órgão central e normativo do Sistema COFEN/CORENs, funcio-
nando ademais, seu Plenário, como Tribunal Superior de Ética, nos casos previstos em
Lei e nos Códigos de Ética e de Processo Ético.

Art. 5º – Cada Conselho Regional elegerá seu Presidente, Secretário e Tesourei-
ro, admitida a criação de cargos de Vice- Presidente, Segundo Secretário e Segundo
Tesoureiro, para os Conselhos com mais de doze membros efetivos.

§ 1º – O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será honorífico e
terá duração de três anos, admitida uma reeleição.
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§ 2º – Os Conselhos Regionais serão compostos com um mínimo de 05
(cinco) a um máximo de 21 (vinte e um) Conselheiros, e outros tantos Suplentes, de
nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5
(dois quintos) de Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem, e o número será sempre
ímpar, sendo sua fixação determinada pelo Conselho Federal de Enfermagem.

§ 3º – Está impedido de concorrer nas eleições do Sistema COFEN/CORENs,
o Profissional que tenha atuado no Sistema COFEN/CORENs, cujas contas relativas
à respectiva gestão não tenham sido aprovadas pelo Plenário do COFEN.

Art. 6º – Os Regimentos Internos dos CORENs guardarão correspondência
com o presente Regimento do COFEN, observadas as prerrogativas deste, estabelecidas
em Lei.

§ 1º – O exercício da função de Conselheiro e a suplência do Conselho Federal
de Enfermagem são incompatíveis com o exercício da função de Conselheiro e com a
suplência do Conselho Regional de Enfermagem.

§ 2º – O Conselho Federal e os Conselhos Regionais deverão reunir-se ordina-
riamente, pelo menos uma vez mensalmente, observadas as condições financeiras.

§ 3º – O Conselheiro que faltar cinco reuniões, durante o ano civil, sem licença
do respectivo Conselho, perderá o mandato.

Art. 7º– A Assembléia Geral dos Delegados Regionais é constituída pelo con-
junto dos Delegados dos Conselhos Regionais, deliberando pelo voto da maioria de
seus integrantes, a ela competindo eleger os Conselheiros e Suplentes do Conselho
Federal, bem como julgar em grau de recurso, as Decisões proferidas em primeira
instância pelo COFEN, em processo ético.

Parágrafo único – A Assembléia Geral dos Delegados Regionais, que terá Regi-
mento próprio, é convocada pelo Presidente do COFEN, por deliberação do seu Plená-
rio.

Art. 8º – A Assembléia Geral dos Conselhos Regionais, constituída pelos
profissionais neles inscritos, é convocada por seus Presidentes, para as eleições dos
Conselheiros e Suplentes dos CORENs, através do voto secreto e obrigatório, em
época determinada pelo COFEN, segundo as normas por este estabelecida, em ato
resolucional próprio.

§ 1º – Para as eleições referidas neste artigo, serão organizadas Chapas separadas,
uma para Enfermeiros e outra para os Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem, poden-
do votar em cada Chapa, respectivamente, os profissionais das categorias contidas nas
mesmas.

§ 2º – Ao eleitor que, sem causa justa, deixar de votar nas eleições referidas neste
artigo, será aplicada pelo Conselho Regional multa em importância correspondente ao
valor da anuidade respectiva a sua categoria.
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CAPÍTULO II
A subordinação hierárquica dos CORENs ao COFEN

Art. 9º – Os Conselhos Regionais possuem autonomia administrativa e finan-
ceira, observada a subordinação ao Conselho Federal, estabelecida no art. 3º da Lei nº
5.905/73.

Art. 10 – A subordinação hierárquica dos Conselhos Regionais ao Conselho
Federal efetiva-se por:

I – exata e rigorosa observância às determinações do COFEN, especialmente
através:

a) do imediato e fiel cumprimento de seus Acórdãos, Resoluções, Decisões e
outros atos normativos;

b) da remessa, rigorosamente dentro dos prazos fixados, das Prestações de
Contas, organizadas de acordo com as normas legais, para análise e aprovação pelo
Plenário do COFEN;

c) da remessa mensal do Balancete de receita e despesa referente ao mês anterior;

d) da remessa, dentro dos prazos fixados, das quotas de receitas pertencentes
ao COFEN;

e) do pronto atendimento aos pedidos de informações;

f) do atendimento às diligências determinadas;
II – colaboração permanente nos assuntos ligados à realização das finalidades

do Sistema COFEN/CORENs.

Art. 11 – O Presidente de COREN que não cumprir ou não fizer cumprir, com
rigorosa exação, as obrigações previstas no artigo anterior, fica sujeito às seguintes
penalidades, impostas pelo COFEN, em virtude do disposto no art. 8º, inciso IV, da
Lei nº 5.905/73, observada a seguinte gradação, de acordo com a gravidade da falta:

I – advertência escrita;
II – repreensão;
III – suspensão até 60 (sessenta) dias da função;
IV – destituição da função.
§ 1º – As mesmas penalidades poderão ser aplicadas a Presidente ou Conselhei-

ro ( Efetivo / Suplente) que praticar ato:
a) em descumprimento de norma legal ou regimental, especialmente quanto à

observância dos limites de suas atribuições relacionadas com a disciplina e fiscalização
do exercício profissional;

b) ofensivo ao decoro ou à dignidade dos Conselhos Federal e Regionais, ou de
seus membros.
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§ 2º – A substituição do Presidente, ou Conselheiro suspenso ou destituído,
observará as normas estabelecidas nos Regimentos Internos do respectivo COREN,
COFEN ou fixadas no presente Regimento, se for o caso.

Art. 12 – O Conselho Federal poderá determinar a desativação de COREN em
caso da respectiva situação financeira assim o exigir, bem como estender a jurisdição de
COREN sobre a área de COREN desativado.

Parágrafo Único – Por ter sido criado por lei ordinária, somente norma equiva-
lente poderá dispor sobre a dissolução do Sistema COFEN/CORENs, e sobre a
desatinação de seu patrimônio.

TÍTULO II
Do Conselho Federal de Enfermagem

CAPÍTULO I
Das Competências

Art. 13 – Compete ao COFEN, através de seu Plenário:
I – aprovar os regimentos do COFEN e dos CORENs;
II – decidir sobre a instalação e desativação de Conselho Regional;
III – elaborar o Código de Ética e de Processo Ético de Enfermagem e instru-

mentos complementares, bem como alterá-los;
IV – deliberar sobre provimentos e instruções a serem baixados com vista

a uniformidade de procedimento e regular funcionamento dos Conselhos Regio-
nais;

V – estabelecer diretrizes gerais para disciplinar, normatizar e fiscalizar o exercí-
cio profissional e ocupacional na área da Enfermagem;

VI – dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais quanto as finalida-
des da Entidade e aos atos baixados pelo COFEN;

VII – conferir atribuições aos CORENs, respeitadas as finalidades destes;
VIII – julgar, em grau de recurso, os atos emanados dos Conselhos Regionais;
IX – deliberar sobre o modelo das carteiras, cédulas profissionais e ocupacionais

de identidade, bem como, sobre as insígnias das profissões e ocupações compreendi-
das na Enfermagem;

X – homologar, suprir ou anular atos dos Conselhos Regionais;
XI – promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional, reali-

zando Congressos, Seminários, Encontros e eventos de uma forma geral;
XII – deliberar a respeito dos meios de colaboração com os poderes constitu-

ídos em assuntos pertinentes à área de atuação do Sistema COFEN/CORENs;



192

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

XIII – deliberar, na área de sua competência, sobre alteração, inovação e
suplementação de legislação de interesse da Enfermagem nas áreas de assistência, ensi-
no e pesquisa;

XIV – deliberar sobre a Política do Sistema COFEN/CORENs no que diz
respeito a normatização e disciplinamento do exercício profissional e ocupacional;

XV – zelar pela aplicação dos instrumentos legais que regulam o exercício pro-
fissional e ocupacional;

XVI – julgar os processos éticos de sua competência originária e, em grau de
recurso, os de competência dos Conselhos Regionais;

XVII – deliberar sobre os assuntos de interesse do exercício da Enfermagem,
promovendo as medidas necessárias à defesa do bom nome do mesmo, bem como
daqueles que o exercem legalmente;

XVIII – estabelecer as especialidades na área da Enfermagem e as condições
mínimas de qualificação para fins de registro de títulos e inscrição de especialistas;

XIX – organizar quadros distintos para inscrição de profissionais e autorização
de ocupacionais na área da Enfermagem;

XX – estabelecer as atribuições das categorias ocupacionais;
XXI – deliberar sobre normas para o processamento das eleições dos Conse-

lheiros e suplentes do Sistema COFEN/CORENs, fixar época para suas realizações,
homologar as eleições dos CORENs e proclamar os respectivos resultados;

XXII – eleger os dirigentes do COFEN e estabelecer a ordem de precedência a
ser observada quando da convocação de Suplente para a substituição de membros
efetivos, em caso de vacância ou impedimento, e, para efeito de “quorum”, na hipótese
de ausência de Conselheiro na reunião do Plenário;

XXIII – designar Conselheiros, suplentes e dirigentes para os Conselhos Regio-
nais, com vistas ao seu bom funcionamento;

XXIV – decidir sobre renúncia, vacância, destituição e licença de Conselheiros e
dirigentes do Conselho Federal, bem como aplicar-lhes penalidades;

XXV – apreciar e deliberar sobre renúncia, vacância, destituição e licença de
Conselheiro, suplente ou dirigente de COREN;

XXVI – deliberar sobre a futura composição do Plenário do COFEN, caso haja
impossibilidade de empossar os novos Dirigentes, em decorrência de não conclusão
de Processo Eleitoral, por motivo de força maior;

XXVII – aplicar as penalidades estabelecidas no artigo 11, observado o dispos-
to em seus incisos e parágrafos;

XXVIII – deliberar sobre os critérios dos valores das anuidades a serem reco-
lhidas pelos profissionais de Enfermagem e pelas empresas que executem atividades
de Enfermagem;
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XXIX – autorizar a celebração, pelo COFEN e pelos CORENs, de acordos,
filiação, convênios e contratos de assistência técnica e financeira com Órgãos ou Entida-
des Públicas e Privadas, nacionais e internacionais;

XXX – autorizar a concessão de distinções e honrarias em nome do Sistema
COFEN/CORENs;

XXXI – autorizar a criação de câmaras técnicas;
XXXII – deliberar sobre realização de eventos científicos e culturais, voltados

para as questões da Enfermagem;
XXXIII – aprovar a política de recursos humanos do COFEN, criar cargos,

funções e assessorias, fixar salários e gratificações, autorizar a execução de serviços
especiais e a contratação de serviços técnicos especializados;

XXXIV – Aprovar:
a) anualmente, a proposta orçamentária do COFEN e dos CORENs;
b) as aberturas de créditos orçamentários adicionais, especiais ou suplementares

do COFEN e dos CORENs;
c) o Relatório anual do COFEN.
XXXV – apreciar os Relatórios de Atividades Anuais do Sistema COFEN/

CORENs, e o de Gestão, para fins de encaminhamento ao TCU, conjuntamente com
as respectivas Prestações de Contas;

XXXVI – auditar as contas do Sistema COFEN/CORENs;
XXXVII – aprovar anualmente as Prestações de Contas e propostas do COFEN

e dos CORENs, remetendo-as, até 31 de março, às autoridades competentes;

XXXVIII – fazer publicar:
a) o orçamento do COFEN e os dos CORENs;
b) a proclamação do resultado das eleições do COFEN e dos CORENs;
XXXIX – homologar as tabelas de cargos, salários e honorários, elaboradas

pelos CORENs;
XL – aprovar o programa de intercâmbio com Entidades congêneres, brasilei-

ras e estrangeiras, e fazer representar a Entidade em conclaves nacionais e internacio-
nais;

XLI – participar na elaboração e execução da política de saúde;
XLII – deliberar sobre as competências dos dirigentes do Sistema COFEN/

CORENs;
XLIII – promover a instalação e organização dos Conselhos Regionais e acom-

panhar o funcionamento dos mesmos, zelando pela sua regularidade, manutenção e
uniformidade de procedimentos;
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XLIV – deliberar sobre a criação de órgão oficial de publicação de documentos
e atos dos Conselhos de Enfermagem;

XLV – deliberar sobre a representação do Sistema COFEN/CORENs, judicial
e extrajudicialmente, perante os Poderes Públicos, em solenidades e em todas as rela-
ções com terceiros, podendo designar representantes e procuradores;

XLVI – adotar as providências necessárias para normalizar as ações dos Conse-
lhos Regionais, que estiverem inviabilizados administrativamente, financeiramente,
ou agindo em desacordo com as normas que regem o Sistema COFEN/CORENs;

XLVII – representar em juízo ou fora dele os interesses individuais e coletivos
dos integrantes da categoria, independente de autorização, podendo ajuizar ação civil
pública, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção e demais
ações cuja legitimação lhe seja outorgada;

XLVIII – interpretar este Regimento, suprir lacunas e omissões;
XLIX – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em legislação;

CAPÍTULO II
Da gestão financeira

Art. 14 – A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – um quarto de outras receitas dos Conselhos Regionais;
V – doações e legados;
VI – subvenções;
VII – rendas eventuais
§ 1º – Na receita do Conselho Federal de Enfermagem não estão incluídas as

fontes de receitas previstas nos incisos IV, V e VI do art. 16 da Lei nº 5.905/73.
§ 2º – Na organização dos quadros distintos para inscrição de profissionais, o

Conselho Federal de Enfermagem adotará como critério, no que couber, o disposto na
Lei 7.498/86 e seu Decreto regulamentador de nº 94.406/87.

CAPÍTULO III
Da Estrutura

Art. 15 – A estrutura do COFEN é a seguinte:
I – Plenário, órgão deliberativo;
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II – Diretoria, órgão executivo;
III – Comissão de Tomada de Contas, órgão consultivo e fiscal;

CAPÍTULO IV
Do Plenário

Seção I
Da composição

Art. 16 – O Plenário, Órgão de deliberação máxima do Sistema COFEN/
CORENs, é composto por 9 (nove) membros, Enfermeiros, de nacionalidade brasi-
leira, aos quais é atribuído o título de Conselheiro, eleitos pela Assembléia Geral dos
Delegados Regionais.

Parágrafo único – O mandato dos membros do Conselho Federal será honorífico
e terá duração de três anos, admitida uma reeleição.

Seção II
Das reuniões

Art. 17 – O Plenário reúne-se ordinária ou extraordinariamente, com a presença
mínima de 5 (cinco) Conselheiros Efetivos.

Parágrafo único – O Plenário do COFEN é convocado pela Presidência ou por
solicitação subscrita por 2/3 (dois terços) de seus componentes, com pauta definida,
vedada a presença de pessoas não componentes do mesmo.

Art. 18 – Poderão participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto, os
Suplentes, e quando convidadas, outras pessoas, a critério e deliberação do Colegiado.
Parágrafo único - As reuniões do Plenário, quando deliberadas pelo Colegiado como
públicas, poderão ser assistidas, observando-se a ordem e a solenidade do recinto,
além das regras baixadas para a mesma, assegurando-se os meios necessários para sua
consecução.

Art. 19 – A pauta da reunião do Plenário, bem como a condução de seu traba-
lho, é de responsabilidade da Presidência.

Parágrafo único - A pauta deve ser encaminhada com antecedência mínima de
72 h aos Conselheiros componentes do Plenário.

Seção III
Das deliberações

Art. 20 – A deliberação do Plenário será formalizada mediante:

I – ACÓRDÃO, quando se tratar de decisão em processo ético, proferida pelo
Plenário como Tribunal Superior de Ética;

II – RESOLUÇÃO, quando se tratar de matéria de caráter normativo, de com-
petência exclusiva do COFEN;
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III – DECISÃO, quando se tratar de disposição conclusiva a respeito de caso
concreto, circunscrito a determinado setor de interesse do COFEN, de COREN ou de
profissional ou ocupacional da área de Enfermagem.

Parágrafo único – A deliberação será lavrada:
a) em instrumento incluso ao respectivo processo ético, no caso do inciso I do

presente dispositivo, assinado pelo Presidente e pelo Relator ou, vencido este, pelo
Conselheiro designado pela Presidência;

b) em instrumento independente, assinado pela Presidência e Primeiro Secretá-
rio, no caso do inciso II deste artigo;

c) em instrumento incluso ao processo respectivo, assinado pela Presidência e
Primeiro Secretário, no caso do inciso III, também do presente artigo.

CAPÍTULO V
Da Diretoria

Seção I
Da composição e competência

Art. 21 – A Diretoria, composta por 6 (seis) membros eleitos pelo Plenário
dentre seus Conselheiros, é composta de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Se-
gundo Secretários e Primeiro e Segundo Tesoureiros, e reúne-se por convocação da
Presidência do COFEN ou por subscrição de no mínimo 4 (quatro) de seus compo-
nentes.

Parágrafo único – O mandato dos membros da Diretoria é de 18 (dezoito)
meses, admitida reeleição.

Art. 22 – À Diretoria compete:
I – administrar o COFEN;
II – elaborar plano de metas anual do COFEN, submetendo-o a aprovação do

Plenário;
III – promover a instrução dos processos a serem submetidos a deliberação do

Plenário;
IV – promover a execução das deliberações do Plenário;
V – tomar medidas em defesa da Classe, e do Sistema COFEN/CORENs;
VI – contratar a fabricação das carteiras e cédulas profissionais e ocupacionais de

identidade, que tem fé pública, mantendo o controle de sua distribuição aos CORENs;
VII – apresentar ao Plenário:
a) a proposta orçamentária do COFEN para o exercício subsequente;
b) as propostas de aberturas de créditos orçamentários adicionais, especiais e

suplementares;
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c) os balancetes e processos de prestação de contas.
VIII – padronizar os impressos de uso do Sistema COFEN/CORENs;
IX – aprovar o registro dos títulos de habilitação profissional e os das especia-

lidades na área da Enfermagem;
X – organizar e manter atualizado cadastro, de âmbito nacional, relativo aos

profissionais inscritos, definitivo, provisório e remido, além dos autorizados;
XI – manter sob sua guarda o acervo do antigo Serviço Nacional de Fisca-

lização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde, relativo ao pessoal de
Enfermagem;

XII – julgar recurso de empregado do COFEN, em caso de penalidade aplicada
pela Presidência;

XIII – designar membro “ad hoc” para desempenho de funções;
XIV – designar relatores de processos a serem julgados pelo Plenário ou pela

Diretoria;
XV – indicar as chefias dos órgãos de apoio, os assessores, os integrantes de

comissões especializadas, de câmaras técnicas e contratar o pessoal com ou sem vínculo
empregatício, submetendo tais atos a aprovação do Plenário;

XVI – autorizar férias, conceder licenças, exceto as relativas a tratamento de
saúde, dispensar serviços, rescindir contratos, fazer elogios e aplicar penalidades.

Seção II
Das Atribuições dos Dirigentes

Art. 23 – A Presidência incumbe:
I – supervisionar as atividades do Sistema COFEN/CORENs, cumprindo e

fazendo cumprir a legislação e as determinações do Plenário e da Diretoria;
II – zelar pelo livre exercício da Enfermagem;
III – zelar pela dignidade e independência do Sistema COFEN/CORENs;
IV – representar o Sistema COFEN/CORENs junto a Órgãos Regionais Pú-

blicos e privados, quando a regionalização abranger área jurisdicionada por mais de um
COREN;

V – orientar os Presidentes dos CORENs em matéria da competência destes,
quando solicitado, zelando pela execução dos Acórdãos, Resoluções, Decisões e outras
deliberações oriundas do Plenário do COFEN;

VI – propor ao Plenário a Política a ser observada pelo Sistema COFEN/
CORENs no que diz respeito a normatização, disciplinamento e fiscalização do exercí-
cio profissional e ocupacional na Enfermagem;
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VII – convocar a Assembléia Geral dos Delegados Regionais, por deliberação
do Plenário;

VIII – presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria;
IX – convocar suplente para substituir Conselheiro na ocorrência de falta, im-

pedimento ou vacância;
X – dar posse:
a) aos profissionais eleitos para o exercício dos cargos de Conselheiros Federais;
b) aos Conselheiros eleitos para os cargos da Diretoria;
c) aos integrantes da Comissão de Tomada de Contas;
d) aos Conselheiros Regionais e Federais designados;
XI – assinar os Acórdãos com o Relator ou Conselheiro designado na forma

do disposto na alínea “a” do parágrafo único do art. 20 ;
XII – assinar, com o Primeiro Secretário, as Resoluções, Decisões, Portarias e

Atas do Plenário e, com o Segundo Secretário, as Atas da Diretoria;
XIII – conceder vista de processo;
XIV – encaminhar ao Plenário o projeto de orçamento do COFEN, em con-

junto com a Primeira Tesouraria;
XV – autorizar e supervisionar a execução do orçamento do COFEN, junta-

mente com a Primeira Tesouraria;
XVI – movimentar, em conjunto com a Primeira Tesouraria, as contas bancá-

rias do COFEN, assinando cheques e tudo mais que seja exigido para o referido fim,
incluindo requisição de talonários, cópia de cheques e expedientes dirigidos às institui-
ções financeiras;

XVII – proferir voto de qualidade;
XVIII – decidir, “ad referendum” do Plenário ou da Diretoria, os casos que,

por sua urgência, exijam a adoção de providências, obrigatoriamente submetendo a
matéria a apreciação do Plenário ou da Diretoria, na primeira reunião subsequente;

XIX – elaborar, com a Primeira Secretaria, o Relatório Anual do COFEN e
apresentá-lo ao Plenário, para análise e aprovação até 28 de fevereiro do ano subse-
qüente;

XX – exercer outras atividades de sua incumbência determinadas pela legislação
em vigor, pelo presente Regimento, Plenário e/ou Diretoria.

Art. 24 – A Vice-Presidência incumbe:
I – substituir a Presidência em suas faltas e impedimentos eventuais;
II – colaborar com a Presidência nas atribuições desta;
III – dar posse a Presidência reeleita;
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IV – exercer outras atividades de sua competência, determinadas por este Regi-
mento, Plenária, Diretoria e/ou Presidência.

Art. 25 – A Primeira Secretaria incumbe:
I – substituir:
a) a Presidência, na ausência concomitante desta e da Vice-Presidência, ocasiona-

das por falta ou impedimento eventual;
b) o Segundo Secretário, no caso de falta à reunião da Diretoria;
II – assinar, com a Presidência as Resoluções, Decisões, Portarias e outros atos

do COFEN, exceto no caso a que se refere a alínea “a” do parágrafo único do artigo 20;
III – secretariar as reuniões do Plenário, elaborar as respectivas Atas e assiná-las

com a Presidência e demais Conselheiros que assim o desejarem;
IV – elaborar, com a Presidência, o Relatório de Atividades Anual do COFEN;
V – exercer outras atividades de sua competência determinadas por este Regi-

mento, Plenária, Diretoria e/ou Presidência.
Art. 26 – A Segunda Secretaria incumbe:
I – substituir o Primeiro Secretário em suas faltas e impedimentos eventuais;
II – substituir a Presidência na ausência concomitante da Presidência, da Vice-

Presidência e Primeira Secretaria;
III – secretariar as reuniões da Diretoria, elaborar as respectivas atas e assiná-las

com a Presidência e demais Conselheiros que assim o desejarem;
IV – cooperar com Primeiro Secretário no desempenho das atribuições deste,

quando solicitado;
V – exercer outras atividades de sua competência determinadas por este Regi-

mento, Plenária, Diretoria e/ou Presidência.
Art. 27 – A Primeira Tesouraria incumbe:
I – elaborar e apresentar à Diretoria, em conjunto com a Presidência, a proposta

orçamentária do COFEN;
II – movimentar, com a Presidência, as contas bancárias, assinando cheques e

tudo mais que seja exigido para esse fim, incluindo requisição de talonário, cópia de
cheques e expedientes dirigidos às instituições financeiras.

III – assinar, com a Presidência, os balancetes e as propostas orçamentárias do
COFEN, bem como os demais documentos necessários à administração financeira deste;

IV – substituir a Presidência na ausência concomitante da Presidência, da Vice-
Presidência, Primeira Secretaria e Segunda Secretaria;

V – exercer outras atividades de sua competência determinadas por este Regi-
mento, Plenária, Diretoria e/ou Presidência.
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Art. 28 – A Segunda Tesouraria incumbe:
I – substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos eventuais;
II – cooperar com o Primeiro Tesoureiro, quando solicitado;
III – elaborar anualmente a relação de bens, providenciando seu tombamento,

bem como as alienações dos mesmos, quando inservíveis à Entidade;
IV – substituir a Presidência na ausência concomitante da Presidência, da Vice-

Presidência, Primeira Secretaria, Segunda Secretaria e Primeira Tesouraria;
V – exercer outras atividades de sua competência determinadas por este Regi-

mento, Plenária, Diretoria e/ou Presidência.

CAPÍTULO VI
Da Comissão de Tomada de Contas

Art. 29 – A Comissão de Tomada de Contas (CTC) é integrada pelos 3 (três)
Conselheiros que não participam da composição da Diretoria.

§ 1º – Os membros da CTC tomam posse na mesma reunião em que são
eleitos e empossados os Conselheiros da Diretoria;

§ 2º – O mandato da CTC é de 18 (dezoito) meses, coincidente com a Diretoria;
§ 3º – Os trabalhos realizados nas reuniões da CTC devem constar em ata

aprovada por seus membros;
§ 4º – A CTC deverá eleger um Conselheiro Coordenador, em sua primeira

reunião ordinária.
Art. 30 – À Comissão de Tomada de Contas compete:
I – opinar, mediante parecer escrito, sobre os balancetes e processos de tomada

de contas do Sistema COFEN/CORENs, fazendo referência ao resultado das seguin-
tes verificações:

a) recebimento das rendas integrantes da receita;
b) regularidade do processamento e da documentação comprobatória do rece-

bimento de legados, doações e subvenções;
c) regularidade do processamento de aquisições, alienações e baixas de bens

patrimoniais;
d) regularidade da documentação comprobatória das despesas efetuadas.
II – fiscalizar, periodicamente, os serviços de Tesouraria e Contabilidade do

Sistema COFEN/CORENs, examinando livros e demais documentos relativos à
gestão financeira;

III – Os pareceres da CTC deverão ser submetidos ao Plenário, para apreciação,
visando sua aprovação;
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IV – A CTC deverá apresentar Relatório de suas atividades, em reunião plenária.
Parágrafo único – Poderá a CTC solicitar à Presidência todos os elementos que

julgar necessários ao desempenho de suas atribuições, inclusive assessoramento técnico.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 31 – Os Conselhos Regionais de Enfermagem - CORENs, deverão atua-
lizar seus Regimentos Internos, respeitados os princípios estabelecidos no presente
Regimento, objeto da presente norma resolucional, encaminhando-os para análise e
homologação pelo Plenário do COFEN, acompanhado da Ata Deliberativa de seus
respectivos Plenários.

Art. 32 – É defeso a retirada de quaisquer documentos, através de originais,
cópias ou meios eletrônicos, da sede, para conhecimento de terceiros ou uso próprio,
salvo autorização do Plenário.

Art. 33 – É da competência exclusiva do Plenário do COFEN a solução de
possíveis omissões.

ANEXO 2

Brasil – Região Sudeste
Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense – UFF
Currículo Mínimo Nacional – Parecer CFE 314/94 e Portaria MEC 1721/94.
Carga Horária Mínima de 3500 Horas
Mínimo de 08 (oito) e Máximo de 12 (doze) Períodos Letivos
Currículo Pleno do Curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura em Enferma-
gem da EEUFF.
Carga Horária de 4500 Horas
Mínimo de 09 (nove) e Máximo de 12 (doze) Períodos Letivos
Resolução CEP 09/96 de 10/01/96
O curso é composto por
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS, OBRIGATÓRIAS COMPLEMENTARES
E OPTATIVAS.
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PRIMEIRO PERÍODO
Morfologia IV
Introdução à Sociologia
Biologia Celular e Molecular I
Psicologia Aplicada a Saúde I
Introdução do Aluno na Prática de Enfermagem
Introdução à Metodologia da Pesquisa
Processo Histórico da Enfermagem

SEGUNDO PERÍODO

Psicologia da Educação e a Construção do Conhecimento Científico
Psicologia Aplicada à Saúde II
Fisiologia IV
Biofísica Celular e dos Sistemas
Biologia Geral
Introdução à Filosofia
Saúde Sociedade e Enfermagem
Atividade Interdisciplinar I

TERCEIRO PERÍODO

Didática aplicada a Enfermagem I
Farmacologia V
Patologia Geral I
Imunologia IV
Bacteriologia IV
Virologia IV
Metodologia da Pesquisa I
Ética e Legislação Profissional
Enfermagem em Saúde Coletiva

QUARTO PERÍODO

Parasitologia VII
Micologia V
Antropologia I
Semiologia e Semiotécnica I
Semiologia e Semiotécnica II
Atividade Interdisciplinar II
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QUINTO PERÍODO

Saúde Integral da Criança e do Adolescente
Saúde Integral da Mulher
Temas Avançados em Saúde Coletiva

SEXTO PERÍODO

Saúde Integral do Adulto e do Idoso I
Saúde Integral do Adulto e do Idoso II
Administração da Assistência de Enfermagem em Rede Básica de Saúde

SÉTIMO PERÍODO

Organização da Educação no Brasil
Pesquisa e Prática de Enfermagem
Estudos Complementares em Enfermagem
Saúde Integral do Adulto e do Idoso III
Saúde integral do Usuário das Unidades de Maior Complexidade
Administração da Assistência de Enfermagem em Rede Hospitalar

OITAVO PERÍODO

Prática de Ensino em Enfermagem
Atividade de Integração Ensino/Prática de Enfermagem
Estágio Interdisciplinar em Enfermagem à Saúde Integral do Adulto e do Idoso
Estágio Interdisciplinar em Administração de Enfermagem na Rede Básica e Hos-
pitalar I

NONO PERÍODO

Trabalho de Conclusão de Curso
A formação e a Prática de Enfermagem
Estágio Interdisciplinar em Enfermagem à Saúde Integral da Mulher, Criança e
Adolescente
Estágio Interdisciplinar em Administração de Enfermagem na Rede Básica e Hos-
pitalar II.

Fonte: UFF, 2005. Disponível em http://www.geocities.com/CollegePark/Lab/2406/
curso.html Acessado em 15 de novembro de 2005.
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ANEXO 3

Brasil – Região Sudeste
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO
Em acordo com a Resolução CNE/CES nº 03 de 2001
Período mínimo: 9  Período máximo: 12
Disciplinas                       Carga horária     Créditos
                                Teórica     Prática      Total  Teórica     Prática       Total
Obrigatórias             1.560       2.280      3.840     104            76           180
Optativas                      60             –            60       04             –             04
Eletiva                                                          30
Total                                                        3.930

GRADE CURRICULAR – ABRIL DE 2003
Primeiro Período
Anatomia
Histologia (Citologia, Embriologia)
Bioquímica
Sociologia
Psicologia aplicada à Saúde
História da Enfermagem
Enfermagem, Meio Ambiente e Cidadania

SEGUNDO PERÍODO
Fisiologia
Parasitologia
Microbiologia
Imunologia
Genética e Evolução
Didática aplicada à Enfermagem
Construção do Conhecimento Científico em Enfermagem

TERCEIRO PERÍODO
Farmacologia
Patologia Geral
Bioestatística
Exercício da Enfermagem
Semiologia de Enfermagem
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Semiotécnica de Enfermagem I
Fundamentos da Metodologia da Pesquisa em Enfermagem

QUARTO PERÍODO
Semiotécnica de Enfermagem II
Enfermagem nas Ações Programáticas de Saúde
Política de Saúde e Enfermagem
Epidemiologia e Enfermagem
Paradigmas do Saber em Enfermagem

QUINTO PERÍODO
Administração em Serviços de Enfermagem
Enfermagem em Atenção à Saúde do Adulto e Idoso
Enfermagem na Atenção em Psiquiatria
Enfermagem na Área Cuidativa Domiciliar

SEXTO PERÍODO
Enfermagem na Atenção à Saúde do Recém-Nato
Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher Criança
Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança
Gerência em Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher e da Criança
Abordagens Metodológicas Pesquisa em Enfermagem

SÉTIMO PERÍODO
Práticas Educativas na Promoção da Saúde em Enfermagem
Atenção e Gerência da Saúde Coletiva no SUS
Enfermagem na Atenção à Saúde da População
Enfermagem na Atenção à Saúde Mental
Processo de Trabalho em Saúde Coletiva

OITAVO PERÍODO
Estágio Curricular Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e Idoso
Estágio Curricular Enfermagem na Atenção em Psiquiatria
Estágio Curricular Atenção e Gerência da Saúde Coletiva no SUS
Seminário de monografia I

NONO PERÍODO
Estágio Curricular Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher
Estágio Curricular Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança
Estágio Curricular  Administração em Enfermagem
Seminário de Monografia II
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DISCIPLINAS OPTATIVAS PERÍODO
Registro em Enfermagem      4
Temas Emergentes em Enfermagem Fundamental      3
Identidade Profissional do Enfermeiro em Saúde Pública      3
Tópicos Especiais de Boética em Enfermagem      4
Educação em Saúde e Enfermagem      5
Enfermagem Baseada em Evidências      5
Relacionamento Interpessoal e Enfermagem      3
Cuidar/Cuidado de Enfermagem a Pessoa Idosa      5
Atenção de Enfermagem ao Imuno Deprimido      5
Informatização do Serviço de Enfermagem      5
Cuidar/Cuidado de Enfermagem nas Emergências      6
Atenção de Enfermagem a Pessoas com Pneumopatias      6
Cuidar/Cuidado de Enfermagem em Oncologia      6
Enfermagem nas Unidades de Alta Complexidade      7
Engermagem no Desporto      7
Enfermagem, Oncologia e Mulher      7
Recé-nato em Situação de Risco      7
Criança no Centro de Tratamento Intensivo      7
Enfermagem no Suporte Básico de Vda em Pediatria      7
Educação Física      2
Saúde do Trabalhador      6
Avaliação das Acões em Saúde      7
Gestão de Sistemas de Saúde      7

Fonte: EEAP/UNIRIO, 2005.

ANEXO 4

Brasil – Região Sudeste
Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
GRADE CURRICULAR –- VERSÃO 2002/1
MODALIDADE BACHARELADO
CÓDIGO          NOMENCLATURA          CARGA HORÁRIA          CRÉDITOS

1º PERÍODO TOTAL TEÓRICA PRÁTICA
MOF006

Anatomia Aplicada à Enfermagem 105     30       75        07
MOF018

Citologia e Histologia Aplicadas à Enfermagem   90     45       45        06



207

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

BIQ004
Bioquímica Aplicada à Enfermagem 60 30 30 04

ENB016
Introdução ao Estudo da Enfermagem 45 45 – 03

2º PERÍODO
BIG001

Fundamentos de Genética e Evolução 45 30 15 03
BIQ037

Imunologia 30 30 – 02
FIB013

Biofísica e Fisiologia Aplicadas à Enfermagem 150 120 30 10
EST033

Iniciação à Bioestatística 30 30 – 02
ENB017

Primeiros Socorros 30 15 15 02
FIL015

Antropologia Filosófica 30 30 – 02
SOA042

Introdução à Sociologia 30 30 – 02
PAR003

3º PERÍODO
Parasitologia Humana 60 30 30 04

FAR012
Farmacologia Aplicada à Enfermagem 90 45 45 06

MIC011
Microbiologia Aplicada à Enfermagem 75 30 45 05

PAG003
Patologia Básica 45 15 30 03

MOF008
Embriologia Geral 30 15 15 02

EMI004
Epidemiologia 90 60 30 06

ENB018
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4º PERÍODO
Semiologia 120 60 60 08

EMI005
Saúde Coletiva I 90 30 60 06

ENA001
Administração em Saúde 75 45 30 05

ENA002
Metodologia Científica 45 15 30 03

PSI004
Psicologia Aplicada à Saúde 45 45 – 03
Optativa 30 30 – 02

5º PERÍODO
ENA003
Administração em ENF. I e Deontologia 105 60 45 07
EMI006
Saúde Coletiva II 180 45 135 12
ENB019
Fundamentação Básica de Enfermagem 150 45 105 10

6º PERÍODO
EMI007
Enfermagem da Mulher e do Recém-nascido 180 60 120 12
EMI008
Enfermagem da Criança e do Adolescente 150 30 120 10
ENA004
Capacitação Pedagógica Aplicada à Enfermagem 75 30 45 05
ENB020

7º PERÍODO
Enfermagem do Adulto e Idoso 210 60 150 14
ENA005
Enfermagem Psiquiátrica 60 30 30 04
ENA006
Administração em Enfermagem II 105 60 45 07
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Optativa 30 30 – 02
EFM001

8º PERÍODO
Estágio Curricular I 450 – 450 30
EFM002

9º PERÍODO
Estágio Curricular II 450 – 450 30
Carga Horária Total 3.585 – – 239

Fonte: UFMG, 2005. Disponível em http://enf.ufmg.br/graduação/grade.html  Acessado
em 15 de novembro de 2005.

ANEXO 5

Brasil – Região Sudeste
Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac – São Camilo

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
Teórica ............................................................................................................................... 1860
Prática .................................................................................................................................. 640
Estágio Supervisionado ................................................................................................... 720
Trabalho de Conclusão de Curso .................................................................................... 120
Dividido em......................................................................................................................... 03
Momentos de 40 horas a partir do 5º Período
Atividade Complementar ................................................................................................. 200
Total Geral ........................................................................................................................ 3540

1º PERÍODO CARGA HORÁRIA
Disciplinas T P     E.S.         Total
Anatomia Humana 080  080
Processos Estruturais do Desenvolvimento Humano 080  080
Metodologia da Pesquisa Científica 040  040
Estudo da Comunidade 040  040
Comunicação Oral e Gráfica 040  040
Microbiologia e Imunologia 080  080
Evolução Histórica de Enfermagem no Contexto Social 040 – –  040
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2ºPERÍODO CARGA HORÁRIA
Disciplinas T P     E.S.         Total
Fisiologia Aplicada à Enfermagem 080  080
Avaliação Clínica de Enfermagem 040  040
Didática Aplicada à Enfermagem 040  040
Psicologia do Desenvolvimento Humano 040  040
Bioquímica Aplicada à Enfermagem 040  040
Parasitologia Humana 040  040
Epidemiologia e Bioestatística 080  080
Políticas de Saúde 040  040
Total 400 – –  400

3º PERÍODO CARGA HORÁRIA
Disciplinas T P     E.S          Total
Bases Farmacológicas Aplicada à Enfermagem 080  080
Patologia Humana 040  040
Instrumentalização Técnica e Metodológica para o
Processo de Cuidar 160  160
Bases da Saúde Coletiva
Princípios do Controle de Infecção em Unidades de
Saúde e Proteção Ambiental 040  040
Bioética 040  040
Total 400 – –  400

4º PERÍODO CARGA HORÁRIA
Disciplinas T P     E.S          Total
Exercício Profissional da Enfermagem 040  040
Educação, Prevenção e Promoção da Saúde da Criança
e do Adolescente 060 20  080
Enfermagem em Saúde Mental e Relacionamento
Interpessoal 060 20  080
Educação, Prevenção e Promoção da Saúde da Mulher 060 20  080
Educação, Prevenção e Promoção da Saúde do Adulto
Educação, Prevenção e Promoção da Saúde do Idoso
Total 340 80  420
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5º PERÍODO CARGA HORÁRIA
Disciplinas T P      E.S         Total
Enfermagem na Saúde do Adulto 040 200  240
Enfermagem na Saúde do Idoso 040 08  120
Princípios de Gestão Organizacional na Saúde 040  040
Total 120 280 400

6º PERÍODO CARGA HORÁRIA
Disciplinas T P      E.S          Total
Enfermagem na Saúde da Mulher 040 140  180
Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente 040 140  180
Introdução à Gestão em Enfermagem 040  040
Total 120 280  400

7º PERÍODO CARGA HORÁRIA
Disciplinas T P      E.S          Total
Gestão de Enfermagem em Saúde Pública 040  040
Gestão em Enfermagem Hospitalar 040  040
Estágio Supervisionado em Gestão em Saúde Pública 160  160
Estágio Supervisionado em Gestão em Enfermagem
Hospitalar 160  160
Total 080 320  400

8º PERÍODO CARGA HORÁRIA
Disciplinas T P      E.S          Total
Estágio Supervisionado em Gestão em Saúde Pública 200  200
Estágio Supervisionado em Gestão em Enfermagem
Hospitalar 200  200
Total 400  400

Fonte: EELM,  2005. (Documento fornecido pela Diretora, Carmen Lúcia Lupi de Almeida).
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ANEXO 6

Brasil – Região Sudeste
Escola de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo
Ano de criação: 1938
Autorização do curso: 20/03/1939
Reconhecimento do curso: Decreto 9.101 de 01/04/1942
Duração do curso: 4 anos, período integral
O Curso de Graduação em Enfermagem tem uma carga horária aproximada de 4.000
horas distribuídas em 4 anos, onde se destacam 4 grandes áreas temáticas: Bases Bioló-
gicas e Sociais, Fundamentos de Enfermagem, Assistência de Enfermagem e Adminis-
tração em Enfermagem descritas a seguir:
– Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem -incluem-se nesta área os conteúdos funda-
mentais das Ciências Biológicas e Ciências Humanas;
– Fundamentos de Enfermagem – nesta área incluem-se os conteúdos técnicos,
metodológicos e os meios e instrumentais inerentes ao trabalho do enfermeiro, seja em
hospitais, ambulatórios, ou rede básica de serviços de saúde;
– Assistência de Enfermagem -nesta área incluem-se conteúdos teórico-práticos que
compõe a assistência de Enfermagem, prestada à criança, ao adolescente, à mulher, ao
adulto e ao idoso;
– Administração de Enfermagem – nesta área incluem-se os conteúdos teórico-práticos
de administração do processo de trabalho e da assistência de Enfermagem, nos hospi-
tais gerais e especializados, ambulatórios e rede básica de serviços de saúde;
– Ensino de Enfermagem -nesta área incluem-se os conteúdos teórico-práticos perti-
nentes à capacitação pedagógica relacionados à prática de Enfermagem. Sendo assim, o
curso de graduação é permeado pelas crenças e valores abaixo descritos:
    * homem, como cidadão, tem direito à saúde, cujas necessidades devem ser atendidas
durante o ciclo vital;
    * saúde-doença é um processo dinâmico, determinado por múltiplos fatores e pelo
contínuo agir do homem frente ao universo físico, mental e social em que vive;
    * a assistência global à saúde compreende a integração das ações preventivas, curativas
e de reabilitação enfocadas por diversas profissões, dentre as quais a Enfermagem;
    * enfermeiro é um profissional que participa do atendimento à saúde individual e
coletiva, desenvolvendo ações específicas de assistência, de educação, de administração e
de pesquisa, nos níveis primário, secundário e terciário;
    * enfermeiro atua na equipe multiprofissional e equipe de enfermagem, visando aten-
der o homem na sua integralidade;
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    * enfermeiro deve ter competência técnico-científica e atitude crítica, favorecidas por
uma formação geral que considera a situação econômica, social, política e cultural do país,
e o perfil sanitário e epidemiológico de sua região;
    * a formação do enfermeiro é um processo educacional que implica em co-participação
de direitos e responsabilidades de docentes, discentes e profissionais de campo, visando
o seu preparo para prestar assistência de enfermagem ao cidadão;
    * a educação formal do enfermeiro inicia-se no curso de graduação e deverá ser conti-
nuada, de forma institucionalizada ou não, para aprimoramento e aperfeiçoamento
profissional.

Os objetivos do curso de graduação em Enfermagem da Unifesp visam a formação do
profissional enfermeiro para atuar nos níveis primário, secundário e terciário de assistên-
cia à saúde, capazes de:
    * compreender e reconhecer o homem como cidadão, através de inter-relações com o
outro, com necessidades de saúde que devem ser atendidas durante seu ciclo vital;
    * reconhecer que todo cidadão tem direito de acesso aos recursos de saúde, dever de
criticá-los e de empenhar-se pela obtenção e qualidade dos mesmos;
    * compreender o processo saúde-doença, como dinâmico através de análise crítica dos
múltiplos fatores que interferem neste processo;
    * prestar assistência sistematizada de enfermagem individual e coletiva, através de
ações integradas de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde em todas as
fases do ciclo vital e do processo saúde-doença;
    * desenvolver de forma integrada ações educativas, administrativas e de pesquisa no
processo assistencial;
    * analisar criticamente o seu papel como cidadão e profissional na realidade brasileira.

– Dinâmica Curricular
A dinâmica curricular foi utilizada como forma de solucionar as inadequações das estru-
turas curriculares tradicionais para as atividades integradas, ou seja, aquelas que exigem
interação entre as áreas funcionais. Como áreas funcionais entendemos as disciplinas
originais ou administrativas, que mediante os valores preconizados na filosofia, ampli-
aram suas possibilidades de atuação, fazendo da interdisciplinaridade a medida para
fomentar a aprendizagem do aluno.

– Integração
Esta nova proposta de currículo tem visado a integração do conjunto de pontos relevan-
tes levantados junto aos alunos e professores para que não houvesse a repetição de
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conteúdos por falta de conhecimento da abordagem utilizada em cada disciplina, haven-
do dessa forma uma participação mais uniforme entre estas disciplinas. A partir disso,
houve a divisão das áreas temáticas por áreas da saúde segundo o que preconiza diretri-
zes curriculares do MEC para os cursos de graduação em Enfermagem. Assim temos em
nosso currículo as seguintes sub-áreas: Saúde da Criança, Saúde do Adulto, Saúde Mater-
na e da Mulher e Saúde do Idoso. Teve-se a preocupação para que ocorresse um elo de
ligação em cada uma destas sub-áreas, uma vez que o indivíduo será atendido dentro do
seu ciclo vital e o enfermeiro deve ser capaz de assisti-lo na sua integralidade nos diferen-
tes níveis de saúde.

– Estágios e Atividades Complementares
Além do conteúdo teórico e prático desenvolvido ao longo da formação do enfermeiro,
o curso de graduação em Enfermagem da Unifesp inclui em seu currículo estágios em
hospitais públicos e privados, ambulatórios e rede básica de saúde. Este estágio é desen-
volvido sob supervisão do docente, onde é observada uma programação e avaliação
específica. Na elaboração desta programação e no processo de supervisão e avaliação do
aluno, é assegurada a efetiva participação do enfermeiro do campo onde é desenvolvido
o referido estágio.

Fonte: UFSP, 2005. Disponível em http://www.ufsap.br  Acessado em 16 de novembro de 2005.

ANEXO 7

Brasil – Região Sudeste
Escola de Enfermagem de Sorocaba da Pontífica Universidade de São Paulo-PUC

CARGA HORÁRIA
Créd.       nº de C.H.

Disciplinas D.       T.       P.         E.       Aula Total      Período
      Semanal
      1º S.      2º S.

Ciências Fisiológicas
Bioquímica –         45      15       –       4        – 60           1º Ano
Fisiologia –         60      30       –       2        4              90    1º Ano
Biofísica –         30      –         –       –        2  30    2º Ano
Farmacologia –         60      –         –       4        – 60    2º Ano
Total       10/s     6/s 240
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CARGA HORÁRIA
Créd.       nº de C.H.

Disciplinas D.       T.       P.         E.       Aula Total      Período
      Semanal
     1º S.        2º S.

Enfermagem
Enfermagem
Fundamental – 120 210 – 12 10 330 1º Ano
Ética e Deont. de
Enf. I – 30 – – 2 30 1º Ano
História da
Enfermagem – 30 – – 2 – 30 1º Ano
Introdução a
Enfermagem em Saúde
Coletiva – 45 – 30 5 – 75 1º Ano
Psicologia em Saúde I – 30 – – – 2 30 1º Ano
Semiol. e Semiot. de
Enf. – 30 60 – – 6 90 1º Ano
Didática Aplicada à
Enf. – 30 30 – – 4 60 2º Ano
Enf. em Centro de
Mat./ Biosse – 15 45 – – 4 60 2º Ano
Enfermagem em Saúde
Coletiva I – 30 – 60 – 6 90 2º Ano
Enfermagem Médica – 120 – 150 9 9 270 2º Ano
Ética e Deont. de
Enf. II – 30 – – 2 – 30 2º Ano
Legislação
Profissional – 30 – – – 2 30 2º Ano
Nutrição e Diet. Apl.
à Enf. – 30 – 30 4 – 60 2º Ano
Psicologia em
Saúde II – 45 – – – 3 45 2º Ano
Adm. em
Enfermagem I – 30 – 105 5 4 135 3º Ano
Enf. na Reprodução
Humana – 90 – 165 10 7 255 3º Ano
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Enfermagem
Cirúrgica – 45 – 105 5 5 150 3º Ano
Enfermagem em Centro
Cirúrgico – 30 – 105 5 4 135 3º Ano
Enfermagem
Pediátrica – 60 – 90 5 5 150 3º Ano
Epidemiologia e
Estatística Vital – 60 – – 4 – 60 3º Ano
Ética e Deont. em
Enf. III – 30 – – 2 – 30 3º Ano
Saúde Ambiental – 30 30 – – 4 60 3º Ano
Adm. em
Enfermagem II – 60 – 66 9 – 126 4º Ano
Cidadania e Saúde – 30 – – – 2 30 4º Ano
Enf. Assist. ao
Paciente Crítico – 30 – 69 7 – 99 4º Ano
Enf. em Doenças
Transmissíveis – 45 – 60 7 – 105 4º Ano
Enf. Psiquiátrica e
Saúde Mental – 45 – 60 2 5 105 4º Ano
Enfermagem em
Saúde Coletiva II – 30 – 60 6 – 90 4º Ano
Estágio Curricular
Supervisionado – 360 – – 11 13 360 4º Ano
Total 112/s 97/s 3120

CARGA HORÁRIA
Créd.       nº de C.H.

Disciplinas D.       T.       P.         E.       Aula Total      Período
      Semanal
     1º S.        2º S.

Morfologia e Patologia
Anatomia – 45 45 – 3 3 90 1º Ano
Biologia – 45 30 – 3 2 75 1º Ano
Histologia – 30 15 – 3 – 45 1º Ano
Bioestatística – 30 – – 2 – 30 2º Ano
Imunologia – 30 30 – – 4 60 2º Ano
Microbiologia – 30 30 – 4 – 60 2º Ano
Parasitologia – 30 30 – – 4 60 2º Ano
Patologia – 30 30 – 4 – 60 2º Ano
Total 19/s 13/s 480
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CARGA HORÁRIA
Créd.       nº de C.H.

Disciplinas D.       T.       P.         E.       Aula Total      Período
      Semanal

1º S.     2º S.
Outros Dep. da Puc
Intro. Pensamento
Teológico I – 45 – – – 3 45 3º Ano
Intro. Pensamento
Teológico II – 45 – – 3 – 45 4º Ano
Total 3/s 3/s 90

CARGA HORÁRIA
Créd.       nº de C.H.

Disciplinas D.       T.       P.         E.       Aula Total      Período
      Semanal

1º S.     2º S.
Antropologia
Antropologia
Filosófica – 60 – – 4 – 60 2º Ano
Total 4/s 0/s 60

CARGA HORÁRIA
Créd.       nº de C.H.

Disciplinas D.       T.       P.         E.       Aula Total      Período
      Semanal

1º S.     2º S.
Educação
Metodologia da
Pesquisa I – 30 – – 2 – 30 1º Ano
Metodologia da
Pesquisa II – 30 – – – 2 30 4º Ano
Total 2/s 2/s 60

CARGA HORÁRIA
Créd.       nº de C.H.

Disciplinas D.       T.       P.         E.       Aula Total      Período
      Semanal

1º S.     2º S.
Português
Português
Instrumental – 30 – – – 2 30 1º Ano
Total 0/s 2/s 30
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CARGA HORÁRIA
Créd.       nº de C.H.

Disciplinas D.       T.       P.         E.       Aula Total      Período
      Semanal

1º S.     2º S.
Sociologia
Sociologia – 60 – – – 4 60 3º Ano
Total 0/s 4/s 60

ANEXO 8

Brasil – Região Sudeste
Escola de Enfermagem da Universidade de Santo Amaro
Grade Curricular:
Período: Matutino

1ºano
• Administração em Enfermagem I
• Anatomia
• BiologiaHumana
• Bioquímica
• Epidemiologia/Saúde Ambiental
• Fisiologia e Biofísica
• Histologia e Embriologia
• História da Enfermagem
• Relacionamento Interpessoal em Enfermagem
• Semiologia em Enfermagem
• Sociologia e Antropologia

Fonte: PUC, 2005. Disponível em http://www.sorocaba.pucsp.br/Acessado em 22 de no-
vembro de 2005.

(Estágios a serem desenvolvidos no transcorrer do ano) Legenda: Créd – Créditos  T. – Teoria
P. – Prática  E. – Estágio.
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2º ano
• Administração em Enfermagem II
• Enfermagem em Saúde Coletiva
• Enfermagem em Saúde Mental
• Farmacologia
• Metodologia Científica I
• Microbiologia e Imunologia
• Parasitologia
• Patologia
• Semiotécnica em Enfermagem

3º ano
• Administração em Enfermagem III
• Enfermagem Materno Infantil
• Enfermagem na Saúde do Adulto I
• Enfermagem Psiquiátrica
• Informática em Saúde
• Metodologia Científica II

4º ano
• Enfermagem na Saúde do Adulto II
• Estágio Curricular
• Ética e Legislação em Enfermagem
• Trabalho de Conclusão de Curso
• Carga horária total de atividades complementares exigida: 200 horas.
• Carga horária total do curso: 4104 horas.

Fonte: UFSA, 2005. Disponível em http://www.unisa.br/  Acessado em 22 de novembro de
2005.
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ANEXO 9
Brasil – Região Sudeste
Universidade Estácio de Sá
Curso 106 – Enfermagem – Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
Estrutura Curricular
Currículo: 106
Autorização: 19/05/2000 – Autorizado pela Resolução nº 100/CONSUNI/AR
Reconhecimento: 17/11/2004 – Reconhecido pela Portaria nº 3799
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ANEXO 10

Brasil – Região Sul
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Créditos Obrigatorios: 261
Créditos Eletivos: 0
Créditos Complementares: 14
Semestre selecionado: 2005/2

ETAPA 1
Código Disciplina/Pré-Requisito Carga Crédito Caráter

Horária
CBS05001 Anatomia – ENF I 75       5       Obrigatória
BIO10001 Biofísica Aplicada à

Enfermagem 30       2       Obrigatória
CBS01002 Bioquímica aplicada à

Enfermagem I 90       6       Obrigatória
ENF01001 Fundamentos do Cuidado

Humano I 75       5       Obrigatória
CBS05022 Histologia Humana 60       4       Obrigatória
BIO11418 Introdução à Ecologia

(para a área biomédica) 30       2       Obrigatória
HUM04002 Introdução à Sociologia – A 60       4       Obrigatória

Fonte: Estácio de Sá, 2005 (Documento cedido pela diretora do curso de graduação em
enfermagem do Rio de Janeiro, Miriam Garcia Leoni).
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ETAPA 2
Código Disciplina/Pré-Requisito Carga Crédito Caráter

Horária
EDU02004 Educação e Saúde

Introdução à Sociologia – A
e Fundamentos do Cuidado
Humano I e Introdução à
Ecologia (para a área
biomédica) 30       2       Obrigatória

CBS05023 Embriologia Humana
Histologia Humana 30       2       Obrigatória

CBS03001 Fisiologia Humana – ENF
Anatomia – ENF I
e Histologia Humana
e Biofísica Aplicada à
Enfermagem e Bioquímica
Aplicada à Enfermagem I 90       6       Obrigatória

ENF03009 Fund. do Cuidado
Humano II:
Introdução à Administração
em Enfermagem
Fundamentos do Cuidado
Humano I 45       3       Obrigatória

ENF01008 Fundamentos
Teótico-Filosóficos do
Cuidado Humano na
Enfermagem
Introdução à Sociologia – a
e Fundamentos do Cuidado
Humano I
Genética ENF 30       2       Obrigatória

BIO07716 Hiostologia Humana e
Bioquímica Aplicada à
Eenfermagem I
Microbiologia e Imunologia
Anatomia – ENF I e

CBS06003 Histologia Humana e
Biofísica Aplicada à Enfermagem
e Bioquímica Aplicada à
Enfermagem I
Parasitologia – ENF
Anatomia – ENF I
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CBS06002 e Histologia Humana 45        3        Obrigatória
e Biofísica Aplicada à Enfermagem
e Bioquímica Aplicada à
Enfermagem I

PSI01003 Psicologia Aplicada à Saúde
Fundamentos do Cuidado
Humano I 30       2        Obrigatória

ETAPA 3
Código Disciplina/Pré-Requisito Carga Crédito Caráter

Horária
HUM05002 Antropologia do Corpo e da Saúde

Educção e Saúde
e Psicologia Aplicada à Saúde
e Fundamentos Teórico-Filosóficos
do Cuidado Humano na Enfermagem
e Fund. do Cuidado Humano II:
Introdução à Administração em
Enfermagem 30       2        Obrigatória

MED05019 Fundamentos de Alimentação
e Nutrição para o Cuidado
Fisiologia Humana – ENF
e Microbiologia e Imunologia
e Fund. do Cuidado Humano II:
Introdução à Administração em
Enfermagem
Fundamentos de Enfermagem
Comunitária
Genética ENF
e Educação e Saúde
e Parasitologia – ENF
e Fisiologia Humana – ENF 225       15        Obrigatória

ENF03002 e Microbiologia e Imunologia
e Psicologia Aplicada à Saúde
e Fundamentos Teórico-Filosóficos
do Cuidado Humano na Enfermagem
e Fund. do Cuidado Humano II:
Introdução à Administração em Enfermagem
Introdução à Cinesiologia



225

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

EFI04288 Fisiologia Humana – ENF 30       2       Obrigatória
e Fund. do Cuidado Humano II:
Introdução à Administração em
Enfermagem

MED04403 Paatologia 60       4       Obrigatória
Genética ENF
e Fisiologia Humana – ENF
e Fund. do Cuidado Humano II:
Introdução à Administração em Enfermagem
Pesquisa e Enfermagem I
Fundamentos Teórico-Filosóficos

ENF01007 doCuidado Humano na 30       2       Obrigatória
Enfermagem e Fund. do Cuidado
Humano II: Introdução à
Administração em Enfermagem

ETAPA 4 Disciplina/Pré-Requisito Carga Crédito Caráter
Código Horária
ENF03004 Enfermagem em Saúde Mental I

Fundamentos de Enfermagem
Comunitária 90       6       Obrigatória

CBS09001 Farmacologia I – ENF
Patologia e Fundamentos de
Enfermagem Comunitária 45       3       Obrigatória

ENF02001 Fundamentos do Cuidado
Humano III
Patologia e Introdução à Cineesiologia
e Antropologia do Corpo e da Saúde
e Fundamentos de Enfermagem
Comunitária e Fundamentos de Alimentação
e Nutrição para o Cuidado 225       15       Obrigatória

ETAPA 5
Código Disciplina/Pré-Requisito Carga Crédito Caráter

Horária
ENF03005 Enfermagem em Saúde Mental II

Farmacologia I – ENF
e Enfermagem em Saúde Mental I
e Fundamentos do Cuidado
Humano III 150       10       Obrigatória

ENF01003 Enfermagem no Cuidado ao Adulto I
Farmacologia I – ENF
e Enfermagem em Saúde Mental I
e Fundamentos do Cuidado
Humano III 225       15       Obrigatória
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CBS09002 Farmacologia II – ENF
Farmacologia I – ENF
e Enfermagem em Saúde Mental I
e Fundamentos do Cuidado
Humano III 45        3       Obrigatória

ETAPA 6
Código Disciplina/Pré-Requisito Carga       Crédito Caráter

Horária
ENF02002 Enfermagem no Cuidado à Mulher

Farmacologia II – ENF
e Enfermagem em Saúde Mental II
e Enfermagem no Cuidado ao
Adulto I 225       15       Obrigatória

ENF01004 Enfermagem no Cuidado ao
Adulto II
Farmacologia II – ENF
e Enfermagem em Saúde Mental II
e Enfermagem no Cuidado ao
Adulto I 150       10       Obrigatória

ETAPA 7
Código Disciplina/Pré-Requisito Carga       Crédito     Caráter

Horária
MAT02218 Bioestatística

Pesquisa e Enfermagem I 60        4       Obrigatória
ENF03006 Enfermagem Comunitária

Enfermagem no Cuidado à Mulher
e Enfermagem no Cuidado ao
Adulto II 225        15       Obrigatória

ENF02003 Enfermagem no Cuidado à Criança
Enfermagem no Cuidado à Mulher
e Enfermagem no Cuidado ao
Adulto II 225        15       Obrigatória

ETAPA 8
Código Disciplina/Pré-Requisito Carga       Crédito      Caráter

Horária
ENF03010 Administração em Enfermagem:

Estágio Curricular I
Enfermagem Comunitária
e Enfermagem no Cuidado
à Criança 360       24       Obrigatória
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ENF03008 Enfermagem na Saúde Mental III
Enfermagem Comunitária
e Enfermagem no Cuidado
à Criança 30        2              Obrigatória

HUM04001 Sociologia da Saúde I
Enfermagem no Cuidado à Mulher
e Enfermagem no Cuidado
ao Adulto II 30        2              Obrigatória

ENF99004 Trabalho de Conclusão de Curso I – ENF
Enfermagem Comunitária
e Enfermagem no Cuidado
à Criança 45        3              Obrigatória

ETAPA 9
Código Disciplina/Pré-Requisito Carga       Crédito Caráter

Horária
Estágio Curricular II – ENF
Trabalho de Conclusão de Curso I – ENF
e Administração em Enfermagem:
Estágio Curricular I 525        35              Obrigatória
Trrabalho de Conclusão de
Curso II – ENF
Trabalho de Conclusão de
Curso I – ENF
e Administração em Enfermagem:
Estágio Curricular I 30        2                 Obrigatória

ELETIVA/FACULTATIVA
Código Disciplina/Pré-Requisito Carga       Crédito Caráter

Horária
EFI04001 Condicionamento Físico para

Profissionais da Saúde 30        2              Adicional
EFI04289 Consciência Corporal 30        2              Adicional
EDU02005 Didática Geral – a

Psicologia da Educação B 90        6              Adicional
EDU03374 Educação de Adultos no Brasil 45        3              Adicional
EDU02027 Ensino e Identidade Docente 30        2              Adicional
EDU03359 Estrutura e Funcionamento do

Ensino Superior 45        3              Adicional
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EDU01010 Filosogia da Educação I 30       2              Adicional
EDU01163 Filosogia da Educação:

Antropologia Pedagógica 45       3              Adicional
EDU01147 História da Educação:

Análise da Educação Brasileira 45       3              Adicional
EDU01004 História da Educação: Hist. da

Escolarização Bras. e Proc.
Pedagógicos 30       2              Adicional

LET02268 Inglês Instrumental I 60       4              Adicional
LET02269 Inglês Instrumental II

Inglês Instrumental I 60       4              Adicional
LET01429 Língua Portuguesa e 60       4              Adicional
BIB03306 Metodologia da Pesquisa

Bibliográfica 45       3              Adicional
EDU03017 Organização da Educação Brasileira

Créditos Obrigatórios: 45 60       4              Adicional
EDU01136 Psicologia da Educação B

Enfermagem no Cuidado ao
Adulto I 60       4              Adicional

EDU01011 Psicologia da Educação I – A 30       2              Adicional
BIO10365 Radiobiologia e Enfermagem 30       2              Adicional
ENF03332 Sistemas de Informação em

Enfermagem 45       3              Adicional
EDU01005 Sociologia da Educação I – A 30       2              Adicional

Fonte: UFRS, 2005. Disponível em http://1.ufrs.br/graduação/InformaçõesAcademicas
Acessado em 16 de novembro de 2005.
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ANEXO 11

Brasil – Região Sul

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná
Duração: 5 anos, sendo apreciada proposta de 4 anos
Turno: integral – manhã e tarde

1º Período
Antropologia Filosófica Aplicada à Saúde
Sociologia Geral I
Enfermagem como Profissão
Introdução à Bioquímica e Biofísica
Citologia III
Anatomia Geral II-Enfermagem

2º Período
Metodologia da Educação em Saúde
Saúde e Sociedade
Histologia e EmbriologiaGeral III
Microbiologia – Enfermagem
Imunologia – Enfermagem
Fisiologia Humana – Enfermagem
Métodos e Técnicas Educacionais de Prevenção às Drogas (opt)

3º Período
Epidemiologia – Enfermagem
Saúde Ambiental
Bioestatística A
Metodologia da Pesquisa em Saúde
Semiologia de Enfermagem

4º Período
Semiotécnica de Enfermagem I
Parasitologia –Enfermagem
Farmacologia – Enfermagem
Patologia Geral – Enfermagem
Ética Aplicada à Enfermagem e Legislação Profissional
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5º Período
Semiotécnica de Enfermagem II
Enfermagem em Saúde Coletiva

6º Período
Assistência de Enfermagem I
Psicologia Aplicada à Saúde
Genética Humana e Evolução – Enfermagem
Deontologia Aplicada à Enfermagem
Fundamentos de Nutrição e Dietoterapia

7º Período
Assistência de Enfermagem II
Assistência de Enfermagem III

8º Período
Administração da Assistência à Saúde
Planejamento e Administração em Saúde

9º Período
Estágio Supervisionado em Enfermagem I
Monografia de Enfermagem I

10º Período
Estágio Supervisionado em Enfermagem II
Monografia de Enfermagem II

ENFERMAGEM – LICENCIATURA

1º Período
Antropologia Filosófica Aplicada à Saúde
Sociologia Geral I
Enfermagem como Profissão
Introdução à Bioquímica e Biofísica
Citologia III
Anatomia Geral II-Enfermagem
História da Educação II
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2º Período
Metodologia da Educação em Saúde
Saúde e Sociedade
Histologia e Embriologia Geral III
Microbiologia – Enfermagem
Imunologia – Enfermagem
Fisiologia Humana – Enfermagem
Sociologia da Educação II
Métodos e Técnicas Educacionais de Prevenção às Drogas (opt)

3º Período
Epidemiologia – Enfermagem
Saúde Ambiental
Bioestatística A
Metodologia da Pesquisa em Enfermagem
Semiologia de Enfermagem
Psicologia da Educação IV

4º Período
Semiotécnica de Enfermagem I
Parasitologia – Enfermagem
Farmacologia – Enfermagem
Patologia Geral – Enfermagem
Ética Aplicada à Enfermagem e Legislação Profissional
Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio

5º Período
Semiotécnica de Enfermagem II
Enfermagem em Saúde Coletiva
Educação e Trabalho

6º Período
Assistência de Enfermagem I
Psicologia Aplicada à Saúde
Genética Humana e Evolução – Enfermagem
Deontologia Aplicada à Enfermagem
Fundamentos de Nutrição e Dietoterapia
Didática I
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7º Período
Assistência de Enfermagem III
Assistência de Enfermagem II
Metodologia do Ensino de Enfermagem
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de Higiene (opt)

8º Período
Planejamento e Administração em Saúde
Administração da Assistência à Saúde
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de Enfermagem II
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de
Programa de Saúde (optativa)

9º Período
Estágio Supervisionado em Enfermagem I
Monografia em Enfermagem I

10º Período
Estágio Supervisionado em Enfermagem II
Monografia em Enfermagem II

ANEXO 12

Brasil – Região Sul
Universidade Estadual de Londrina –UEL

Estrutura Curricular por Módulos (em vigência a partir de 2005).

Os módulos ofertados no primeiro ano têm como propósito inserir o estudan-
te na Universidade, no curso, e aproximar o estudante de diferentes campos de atuação
do enfermeiro. Outro módulo reflete sobre o conceito de homem e o processo saúde-
doença como histórico e socialmente determinados. A partir do diagnóstico
epidemiológico de uma comunidade se discutem conceitos de epidemiologia e indica-
dores de saúde, assim como os conceitos relacionados à cadeia de transmissão de doen-
ças e defesas do organismo. Ainda nesta série, o estudante é introduzido no  cuidado ao

Fonte: UFPR, 2005. Disponível em http://www.fenpr.br/  Acessado em 16 de novembro de
2005.
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adulto e ao idoso e sua família na atenção básica de saúde, aprende sobre o funcionamento
normal do organismo e desenvolve algumas habilidades técnicas. Conhece a organização
comunitária e sua relação com as condições de saúde e os serviços de saúde através do
módulo Práticas Interdisciplinares  e de Interação Ensino-Serviço-Comunidade I.

No segundo ano, os estudantes prestam cuidados ao adulto e ao idoso e sua
família na atenção habilidades psicomotoras necessárias para o atendimento hospitalar.
No módulo Saúde do Adulto IA, discutem a proposta de atendimento e controle de
indivíduos adultos com doenças crônicas e degenerativas.  Através do módulo Práticas
Interdisciplinares de Interação Ensino-Serviço-Comunidade II, conhecem a forma de
organização d uma UBS para o atendimento a população e os fatores determinantes e
condicionantes da capacidade resolutiva da atenção básica; realizam as práticas de atendi-
mento nas UBS e na comunidade e aprendem conceitos essenciais de epidemiologia
clínica, estatística e pesquisa através de uma pesquisa. Ainda no segundo ano, discutem
a Organização de Serviços de Saúde e Enfermagem através da reflexão dos princípios do
SUS e o papel do profissional de enfermagem.

No terceiro ano, os módulos dão seguimento aos cuidados prestados ao adulto
e idoso em diferentes níveis de assist6encia e introduzem o cuidado à saúde da mulher,
criança e adolescente na atenção básica e hospitalar.

No quarto e último ano, os estudantes prestam cuidados a pacientes críticos em
unidades de terapia intensiva e emergências, a portadores de doenças transmissíveis,
desenvolvem ações na área de saúde mental, elaboram o trabalho de conclusão de curso
e através do Internato atuam na gerência da assist6encia de enfermagem na área hospita-
lar e de atenção básica (Dellaroza & Vannuchi, 2005).

CARGA HORÁRIA SEMESTRE SÉRIE NOME DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA 
TEORIA PRÁTICA TOTAL 1º 2º 

1º A UNIVERSIDADE E O CURSO DE ENFERMAGEM 
DA UEL 

80 44 104 X  

1º PROCESSO SAÚDE DOENÇA A 262 174 436 X  

1º PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES E DE INTAÇÃO 
ENSINO SERVIÇO E COMUNIDADE I 

20 82 102 X X 

1º PRÁTICAS DO CUIDAR I 198 244 442 X  
2º PRÁTICAS DO CUIDAR II 198 244 442 X  
2º SAÚDE DO ADULTO IA 180 147 354 X X 
2º PRGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ENFERMAGEM A 
102 54 156 X X 

2º PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO 
ENSINO SERVIÇO E COMUNIDADE II 

48 98 136 X X 

3º SAÚDE DO ADULTO II 165 322 487 X X 

3º SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 106 170 276 X X 
3º SAÚDE DA MULHER E GÊNERO 92 153 245 X X 
4º DOENÇAS TRANSMISSIVEIS: PREVENÇA E 

CUIDADO 
60 100 160 X  

4º SAÚDE MENTAL: AÇÕES DE ENFERMAGEM NOS 
DIVERSOS NIVEIS DE ASSISTÊNCIA 

60 100 160 X  

4º CUIDADO AO PACIENTE CRITICO 80 100 160 X  
4º INTERNATO 100 685 785 X X 

4º TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 20 120 140 X X 
 

Fonte: Dellaroza & Vannuchi, 2005.
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ANEXO 13
Brasil – Região Sul

Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina
Reconhecimento do Curso: Parecer 3480 – Decreto 76.853 de 17/12/1975 - Presidência
da República

Turno de funcionamento: Diurno (matutino e vespertino)
Carga Horária: Total: 4.104 (4.032 obrigatórias e 72 optativas)
Teórico-práticas: 3.276
Estágio: 810
Número de semestres letivos e prazo de conclusão:
Prazo mínimo de conclusão: 8 semestres letivos
Prazo máximo de conclusão: 12 semestres letivos
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Fonte: UFSC, 2005. Disponível em http://www.ufsc.br/ Acessado em 20 de novembro de
2005.

ANEXO 14

Brasil – Região Sul
Escola de Enfermagem da Unisinos - RS
Nome e modalidade do curso: Enfermagem - Bacharelado e Licenciatura
Campus: Campus Vale do Rio dos Sinos
Periodo: Diurno
Total de Vagas: 100
Duração: 9 Semestre(s)
Áreas de Atuação: Atendimento Domiciliar, Enfermagem Geral, Enfermagem Geriátri-
ca, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Obstétrica, Enfermagem Pediátrica,
Enfermagem Psiquiátrica, Enfermagem de Resgate, Enfermagem do Trabalho, Enfer-
magem de Saúde Pública
Pré-Requisitos: Ensino Médio
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Fonte: UNISINOS, 2005. Disponível em http://www.unisinos.br Acessado em 23 de no-
vembro de 2005.

ANEXO 15

Brasil – Região Nordeste
Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba
Licenciatura em Enfermagem
Currículo Mínimo: Portaria nº 1.721, do CFE, de 15/12/1994
Currículo Pleno: Resolução nº 03, do CONSEPE, de 01/03/1996
Duração : mínima de 07 períodos e máxima de 10 períodos letivos.
Carga Horária : 4.515 Horas/Aula
Créditos : 295 Créditos
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Fonte: UFPB, 2005. Disponível em http://www.ufpb  Acessado em 16 de novembro de 2005.
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ANEXO 16

Brasil – Região Nordeste

Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia

Duração de 9 semestres letivos, com carga horária de 3.945 horas. O novo currí-
culo, elaborado de acordo com a Portaria do MEC nº 1.721/94, foi aprovado pela
Câmara de Ensino de Graduação em 31.8.95 e sua implantação foi iniciada no primeiro
semestre de 1996. Os alunos ingressos anteriormente a 1996 estão cumprindo um
currículo de adaptação. O Colegiado é composto de representantes das Matérias que
fazem parte do currículo mínimo.

CÓDIGO/DISCIPLINAS DO CURRÍCULO MÍNIMO
      BIO 007 Biologia
      ICS 007 Anatomia I
      ICS 026 Histologia I
      ICS 052 Bioquímica III
      FCH284 Antropologia Filosófica
      ICS 021 Fisiologia I
      ICS 028 Microbiologia I
      ICS 046 Parasitologia Humana I-A
      FCH009 Psicologia I
      ICS 065 Biofísica IV
      ICS 019 Processos Gerais de Patologia
      ICS 012 Farmacologia I
      MAT 027 Estatística IV
      ENF 002 Enfermagem e Sociedade
      ENF 006 Bases Teóricas e Técnicas de Enfermagem
      ENF 005 Vigilância e Saúde
      ENF 004 Princípios de Epidemiologia
      ENF 003 Exercício de Enfermagem
      ENF 012 Enfermagem em Saúde Coletiva
      ENF 008 Enfermagem em Saúde Clínico Cirúrgica I
      ENF  010 Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e Adolescente I
      ENF 009 Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher I
      ENF 011 Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental
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      ENF 013 Administração e Planejamento em Serviço de Saúde
      ENF 014 Estágio Curricular I
      ENF 015 Estágio Curricular II
      ENF 007 Metodologia do Trabalho Científico

CÓDIGO/DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS
      NUT 150 Introdução à Nutrição
      ENF 016 Educação em Saúde
      ENF 017 Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso
      ENF 018 Enfermagem em Bloco Cirúrgico e Central de Material
      ENF 019 Enfermagem Clínico Cirúrgica II
      ENF 020 Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher II
      ENF 021 Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente II
      ENF 022 Estágio Complementar Obrigatório I
      ENF 023 Estágio Complementar Obrigatório II
      EDC Educação Física
      ADM 143 Chefia e Liderança
      FCH 162 Psicologia das Relações Humanas
      FCH 128 Cultura Brasileira
      FCH 124 Antropologia I
      LET 053 Inglês Fundamental
      LET 042 Língua Portuguesa I – A
      FCH 183 Formação da Sociedade Brasileira
      MAT 115 Introdução ao Processamento de Dados
      ADM 007 Comunicação I

Fonte: UFB, 2005. Disponível em htpp://www.ufb.br/  Acessado em 20 de novembro de
2005.

ANEXO 17
Brasil – Região Nordeste
Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará
GRADE CURRICULAR DO CURSO: 003 – ENFERMAGEM
Modalidade/Habilitação: 1 – Bacharelado
Período do Fluxo : 1997/1 DURAÇÃO: 4,5 anos Tempo Médio : 4,5 anos Horas: 4200
Créditos: [ TOT.:254 OPT.: 8 MIN.: 12 MAX.: 40 ]
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Fonte: UECE, 2005. Disponível em  http://www.uece.br/  Acessado em 18 de novembro de
2005.

SEMESTRE : 1 º Semestre
  

  

SEM CÓDIGO DISCIPLINA CRED PRÉ-REQ 
01 CH764 FUNDAMENTOS SOCIO FILOSOFICOS 6  
 CS127 ANATOMIA,EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA 12  
 CS132 FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA 6  
 CS452 INTEGRACAO AO CURSO E PROFISSAO 4  
 CS705 BIOESTATISTICA 4  
 
SEMESTRE : 

2 º Semestre
  

  

SEM CÓDIGO DISCIPLINA CRED PRÉ-REQ 
02 CH319 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 4 CH335 
 CS130 BIOAGENTES PATOG.E IMUNOLOGIA 8 CS132 
 CS212 FISIOLOGIA,BIOQUIM. E BIOFISICA 12 CS127 
 
SEMESTRE : 

3 º Semestre
  

  

SEM CÓDIGO DISCIPLINA CRED PRÉ-REQ 
03 CS202 FARMACOLOGIA 8 CS212 
 CS481 METOD. PESQUISA EM ENFERMAGEM 4 CS705 
 CS716 EPIDEMIOLOGIA E SAUDE AMBIENTAL 8 CS705 
 CS719 PLANEJAM. E POLITICAS DE SAUDE 6 CS716 
 CS723 PATOLOGIA GERAL   

SEMESTRE : 4 º Semestre
  

  

SEM CÓDIGO DISCIPLINA CRED PRÉ-REQ 
04 CS424 PSICOLOGIA APLICADA A SAUDE 4  
 CS432 SEMIOLOGIA E SEMIOTECNICA I 10 CS127 CS130 CS202 CS212 
 CS456 ETICA E LEGISLACAO 4  

SEMESTRE : 5 º Semestre
  

  

SEM CÓDIGO DISCIPLINA CRED PRÉ-REQ 
05 CS433 SEMIOLOGIA E SEMIOTECNICA II 8 CS432 
 CS436 ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL 8  
 CS437 ENF. EM SAUDE DO ADULTO I 12 CS432 
 CS718 NUTRICAO E PRATICA EDUC EM SAUDE 6  
 CS738 ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA I 6 CS716 CS719 

SEMESTRE : 6 º Semestre
  

  

SEM CÓDIGO DISCIPLINA CRED PRÉ-REQ 
06 CS427 ADM. PROC. TRAB. EM ENFERMAGEM 8 CS433 
 CS443 ENF.SAUDE CRIANCA E ADOLESCENTE 10 CS433 
 CS717 ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA 8 CS716 CS719 
 CS739 ENFERMAGEM EM SAUDE COLETIVA II 8 CS738 

SEMESTRE : 7 º Semestre
  

  

SEM CÓDIGO DISCIPLINA CRED PRÉ-REQ 
07 CS438 ENF. EM SAUDE DO ADULTO II 16 CS427 CS433 CS437 CS443 
 CS439 ENF. EM SAUDE DO ADULTO III 6 CS433 
 CS491 GERENCIAMENTO PROC.TRAB. ENFERMAGE 8 CS427 CS443 CS739 

SEMESTRE : 8 º Semestre
  

  

SEM CÓDIGO DISCIPLINA CRED PRÉ-REQ 
08 CS442 EST.CUR.SUP.REDE AMBULATORIAL 15 CS438 CS443 CS739 
 CS492 MONOGRAFIA DE ENFERMAGEM I 2 CS438 CS439 CS491 
 CS727 ESTAG. CURRIC.SUP.REDE BASICA 15 CS427 CS443 CS739 

SEMESTRE : 9 º Semestre
  

  

SEM CÓDIGO DISCIPLINA CRED PRÉ-REQ 
09 CS488 EST. CUR. SUP. REDE HOSPITALAR 30 CS438 CS443 CS717 
 CS494 MONOGRAFIA DE ENFERMAGEM II 2 CS492 
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ANEXO 18

Brasil – Região Nordeste
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Currículo com base na Portaria do Ministério da Educação nº 1.721 de 16/12/94 e a
Resolução nº 017/97-Consepe de 21/01/97
Formação: Enfermagem e Obstetrícia
Carga horária: 3.855 horas
Tempo mínimo: 8 semestres; Tempo máximo: 12 semestres.

MÓDULO 01 – BASES BIOLÓGICAS E SOCIAIS DA ENFERMAGEM 
CÓDIGO DISCIPLINA NATUREZA CRÉDITOS/ C.HORÁRIA 
DBG002 Biologia Celular Obrig. 04/60 
DBG122 Genética VI Obrig. 04/60 
MOR026 Anatomia XV Obrig. 06/90 
MOR023 Histologia III Obrig. 04/60 
MOR041 Embriologia I Obrig. 02/30 
DBQ005 Bioquímica V Obrig. 06/90 
DFS044 Fisiologia V Obrig. 06/90 
DBF004 Biofísica VI Compl. 04/60 
DBF033 Farmacologia IV Obrig. 05/75 
DMP010 Microbiologia Obrig. 05/75 
DMP011 Imunologia Obrig. 03/45 
DMP106 Parasitologia V Obrig. 04/60 
PAT008 Patologia Geral III Obrig. 03/45 
DCS001 Antropologia I Obrig. 04/60 
DCS345 Sociologia da Saúde Obrig. 04/60 
PSI090 Psicologia em Enfermagem Obrig. 04/60 

 

MÓDULO 02 – FUNDAMENTOS DA ENFERMAGEM 
CÓDIGO DISCIPLINA NATUREZA CRÉDITOS/C.HORÁRIA 
DSN078 Fundamentos da Nutrição Obrig. 02/30 
DSN079 Alternativas em Cuidados de Saúde I Compl. 02/30 
DSN080 Alternativas em Cuidados de Saúde II Compl. 02/30 
DIM103 Introdução à Informática Compl. 04/60 
ENF201 História e Processo de Trabalho da Enfermagem Obrig. 03/45 
ENF202 Metodologia da Pesquisa em Enfermagem Obrig. 02/30 
ENF204 Epidemiologia e Saúde Ambiental Obrig. 08/120 
ENF203 Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem Obrig. 16/240 
ENF206 Metodologias e Modelos Assistenciais na 

Enfermagem 
Obrig. 02/30 

ENF208 Enfermagem em Saúde Coletiva Obrig. 08/120 
ENF209 Seminário de Pesquisa em Enfermagem Obrig. 02/30 
ENF211 Exercício Profissional da Enfermagem Obrig. 04/60 

 

MÓDULO 03 – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
CÓDIGO DISCIPLINA NATUREZA CRÉDITOS/ C.HORÁRIA 
ENF301 Enfermagem em Saúde da Criança e do 

Adolescente 
Obrig. 16/240 

ENF302 Enfermagem em Saúde do Adulto I Obrig. 16/240 
ENF303 Enf. na Atenção ao Processo de Reprodução 

Humana 
Obrig. 12/180 

ENF304 Enf. Em Saúde do Adulto II Obrig. 08/120 
ENF305 Enf. em Saúde do Adulto III Obrig. 08/120 
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ANEXO 19

Brasil – Região Norte
Escola de Enfermagem de Manaus da Universidade da Amazônia
Duração: mínima de 3.840 (três mil oitocentos e quarenta) horas-aulas
correspondendo a 191 (cento e noventa e um) créditos, como se segue:

1 – Disciplinas do currículo mínimo 2.715 horas-aulas 139 créditos
2 – Disciplinas complementares obrigatórias 375 horas-aulas 22 créditos
3 –  Disciplinas optativas 150 horas-aulas 10 créditos
4 – Estágio curricular 600 horas-aulas 20 créditos

                                                       Total 3.840 horas-aulas 191 créditos

MÓDULO 04- ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM 
CÓDIGO DISCIPLINA NATUREZA CRÉDITOS/ C.HORÁRIA 
ENF401 Administração do Processo de Trabalho da 

Enfermagem 
Obrig. 08/120 

ENF602 Estudos Pedagógicos em Enfermagem Obrig. 06/90 
 

ESTÁGIOS INTEGRADOS EM ENFERMAGEM 
CÓDIGO DISCIPLINA NATUREZA CRÉDITOS/ C.HORÁRIA 
ENF501 Estágio Integrado I: Administração e Assistência 

de Enfermagem em Serviços Básicos de Saúde 
Obrig. 08/360 

ENF502 Estágio Integrado II: Administração e Assistência 
de Enfermagem em Hospitais 

Obrig. 09/405 

 
ATIVIDADE ACADÊMICAS INTERATIVAS E TRANSDISCIPLINARES 

CÓDIGO DISCIPLINA NATUREZA CRÉDITOS/ C.HORÁRIA 
ENF205 Ética na Enfermagem Obrig. 03/45 
ENF207 Enfermagem em Projetos Especiais I Compl. 02/30 
ENF212 Enfermagem em Projetos Especiais II Compl. 02/30 
ENF210 Seminário de Temas Atuais em Enfermagem Obrig. 02/30 
ENF601 Concepções sobre a Enfermagem, a 

Universidade e o ato de estudar 
Compl. 02/30 

DIM104 Softwares Aplicativos Compl. 04/60 
DSN090 Saúde e Cidadania Compl. 04/60 

 

Fonte: UFRN, 2001 (Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem da UFRN).
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244 MATÉRIAS E DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURRÍCULO MÍNIMO 

MATÉRIAS (CFE) DISCIPLINAS 

DESDOBRADAS 

CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 

NÚMERO 

DE 

CRÉDITOS 

   CHS CHT  

1 – Bases Biológicas e 

Sociais da Enfermagem 

a) Ciências Biológicas 

– Morfologia  

 

 

– Fisiologia   

 

 

 

 

– Patologia 

 

 

 

 

 

Fundamentos de Anatomia 

Histologia 

 

Fisiologia 

Bioquímica 

Farmacologia 

 

Processos Patológicos Gerais 

Parasitologia Básica 

Microbiologia/Imunologia 

 

 

 

IBM111 

IBM006 

 

IBF008 

IBF022 

IBF016 

 

FSL003 

IBP016 

IBP031 

 

 

 

 

06 

04 

 

06 

06 

06 

 

04 

04 

06 

 

 

 

 

90 

60 

 

90 

90 

90 

 

60 

60 

90 

 

 

 

 

6.6.0 

3.2.1 

 

6.6.0 

5.4.1 

5.4.1 

 

3.2.1 

3.2.1 

6.6.0 

 

                                                      SUB – TOTAL 630 37 

* Indicar se: Licenciatura e/ou Bacharelado.



Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

245

MATÉRIAS E DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURRÍCULO MÍNIMO 

MATÉRIAS (CFE) DISCIPLINAS 

DESDOBRADAS 

CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 

NÚMERO 

DE 

CRÉDITOS 

   CHS CHT  

– Epidemiologia 

– Bioestatística 

– Saúde Ambiental 

–Semiologia e 

Semiotécnica de 

Enfermagem 

 

– Metodologia da 

Pesquisa 

Epidemiologia I 

Bioestatística 

Saúde Ambiental 

 

 

 

 

Metodologia da Pesquisa 

 

FSC018 

IEE006 

EMS016 

 

 

 

 

FAA059 

04 

04 

03 

 

 

 

 

04 

60 

60 

45 

 

 

 

 

60 

3.2.1 

4.4.0 

2.1.1 

 

 

 

 

4.4.0 

                                                      SUB – TOTAL 225 13 

* Indicar se: Licenciatura e/ou Bacharelado.
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246 MATÉRIAS E DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURRÍCULO MÍNIMO 

MATÉRIAS (CFE) DISCIPLINAS 

DESDOBRADAS 

CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 

NÚMERO 

DE 

CRÉDITOS 

   CHS CHT  

– Biologia 

 

 

 

b) Ciências Humanas 

 

 

2 – Fundamentos de 

Enfermagem 

– História da 

Enfermagem 

– Exercício da 

Enfermagem 

Citologia 

Genética básica 

Embriologia 

 

Antropologia Filosófica 

Sociologia I 

 

 

 

História da Enfermagem/Ética e 

Legislação 

Fundamentos da Enfermagem  

 

IBM088 

IBB001 

IBM017 

 

IHF009 

IHS011 

 

 

 

EEF006 

 

EEF011 

 

03 

03 

02 

 

02 

04 

 

 

 

04 

 

16 

 

 

45 

45 

30 

 

30 

60 

 

 

 

60 

 

240 

 

3.3.0 

3.3.0 

2.2.0 

 

2.2.0 

4.4.0 

 

 

 

4.4.0 

 

11.6.5 

 

                                                      SUB – TOTAL 510 29 

* Indicar se : Licenciatura e/ou Bacharelado.
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MATÉRIAS E DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURRÍCULO MÍNIMO 

MATÉRIAS (CFE) DISCIPLINAS 

DESDOBRADAS 

CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 

NÚMERO 

DE 

CRÉDITOS 

   CHS CHT  

3- Assistência de 

Enfermagem 

– Clínicas 

 

 

– Cirúrgicas 

 

– Psiquiátricas 

 

– Gineco-Obstétricas 

– Saúde Coletiva 

 

 

Enfermagem Médica 

Enfermagem Pediátrica e Neonatológica 

 

 

Enfermagem Cirúrgica (Pré-Trans-Pós-

Operatório) 

Enf. de Saúde Mental  e Psiquiatria. 

Enfermagem Obstétrica e Ginecológica 

Enfermagem em Saúde Coletiva 

 

 

 

EMC011 

EMS019 

 

 

EMC018 

 

EMC009 

EMS021 

EMS024 

 

12 

12 

 

 

16 

 

10 

12 

12 

 

180 

180 

 

 

240 

 

150 

180 

180 

 

8.4.4 

8.4.4 

 

 

11.6.5 

 

7.4.3 

8.4.4 

8.4.4 

SUB – TOTAL 1.110 50 

* Indicar se : Licenciatura e/ou Bacharelado.
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MATÉRIAS E DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURRÍCULO MÍNIMO 
MATÉRIAS (CFE) DISCIPLINAS 

DESDOBRADAS 
CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
NÚMERO 

DE 
CRÉDITOS 

   CHS CHT  
4 Administração em 
Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
5- Estágio Curricular 

Administração em 
enfermagem Hospitalar 
 
 
Administração do Serviços 
de Enfermagem em Unidade 
Básica de Saúde 
 
 
 
Estágio Curricular I 
 
 
 
 
 
 
Estágio Curricular II 

EMS025 
 
 
 

EMS026 
 
 
 
 
 

EMS031 
 
 
 
 
 
 

EMS041 

08 
 
 
 

08 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 

25 

120 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 
 

300 

5.2.3 
 
 
 

5.2.3 
 
 
 
 
 

10.0.10 
 
 
 
 
 
 

10.0.10 

SUB – TOTAL 840 30 

* Indicar se : Licenciatura e/ou Bacharelado.
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DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS 

DISCIPLINAS CÓDIGO CARGA HORÁRIA NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

  CHS CHT  

 

Teorias da Administração I 

Psicologia Geral 

Psicologia da Educação I 

Educação em Saúde 

Nutrição Aplic. à Enfermagem 

Saúde Indígena 

Enf. em Doenças Transmissíveis 

 

FAA 001 

FEF 011 

FEF 012 

EEF 019 

FST025 

EMC008 

EMS017 

 

04 

04 

04 

02 

03 

02 

04 

 

60 

60 

60 

30 

45 

30 

90 

 

4.4.0 

4.4.0 

4.4.0 

2.2.0 

2.1.1 

2.2.0 

4.2.2 

SUB TOTAL 375 22 

 
* Indicar se : Licenciatura e/ou Bacharelado.
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DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OPTATIVAS 

DISCIPLINAS CÓDIGO CARGA HORÁRIA NÚMERO DE CRÉDITOS 

  CHS CHT  

 

Introdução a Ciência dos Computadores 

Saúde do Trabalhador 

Práticas Alternativas de Saúde 

Enfermagem Gerontológica e Geriátrica 

Relações Interpessoais 

Enfermagem ao Port. De Deficiência 

 

 

 

 

IEC081 

EEF010 

EEF016 

EMS023 

FEF008 

EMC010 

 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

 

 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

 

 

2.2.0 

2.2.0 

2.2.0 

2.2.0 

2.2.0 

2.2.0 

 

 

 

Fonte: Escola de Enfermagem da Universidade do Amazonas, 2005.
• Indicar se : Licenciatura e/ou Bacharelado.
ChS = Carga Horária Semanal.
CHT= Carga Horária Total.
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ANEXO 20

Brasil – Região Norte

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Pará

Estrutura Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia e Habilita-
ção em Licenciatura

SEMESTRE 
 CRED CH CODIGO DISCIPLINA 

6 120 CB03001 Anatomia Geral 
4 60 FH20021 Política Social 
6 90 ED01001 Introdução à Educação 
4 60 CS16003 Introdução à Ciência da Enfermagem 
4 60 CS16011 Introdução à Metodologia da Pesquisa 

1º 

2 30 CS16012 Legislação e Ética de Enfermagem 
Carga Horária Semestral 420 Horas

5 90 CB01035 Biologia I 
5 90 CB04025 Fisiologia Humana 
4 60 FH09022 Antropologia da Saúde 

6 90 ED01029 Psicologia da Educação (Evolução e 
Aprendizagem) 

2º 

8 150 CS16004 Fundamentos da Enfermagem 
Carga Horária Semestral 480 Horas

4 90 CB02023 Microbiologia e Imunologia Básica 
4 90 CB02024 Parasitologia Humana Básica 
4 90 CB06006 Histologia e Embriologia Humana Básica 
4 60 FH05048 Psicologia das Relações Sociais 
5 90 CS16002 Introdução à Saúde Comunitária 

3º  

3 60 CS16010 Processo Educativo em Enfermagem 
Carga Horária Semestral 480 Horas

5 90 CB04005 Farmacologia 
5 90 CB04019 Bioquímica Geral 
4 60 ED03081 Didática Geral 
4 60 CS05007 Bioestática 
4 60 CS16001 Epidemiologia 

4º 

5 90 CS16013 Administração Básica em Enfermagem 
Carga Horária Semestral 450 Horas

3 60 CB02005 Patologia Geral 
8 150 CS16005 Enfermagem Médico Cirúrgica 
3 60 CS16006 Enfergmagem em Urgência e Emergência 5º 

4 90 CS16007 Enfermagem em Centro Cirúrgico 
Carga Horária Semestral 360 Horas

3 60 ED02042 Estrutura e Funcionamento da Educação 
Básica  

3 60 CS10008 Nutrição Humana  
5 90 CS16008 Enfermagem em Saúde Pública 
4 90 CS16009 Assistência à Mãe e à Criança Sadia 
3 60 CS17008 Admin. do Serviço de Enfermagem Hospitalar  

6º 

3 60 CS17009 Admin. do Serviço de Enfermagem de 
Saúde Pública 

Carga Horária Semestral 420 Horas
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ANEXO 21

Brasil – Região Centro-Oeste

Escola de Enfermagem da Universidade Nacional de Brasília – UNB

ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA Reconhecida pela Portaria nº 064745 em 30/06/69
Grau: Enfermeiro Limite mínimo de permanência: 8 Limite máximo de permanência:
12 Quantidade de Créditos para Formatura: 238 Quantidade mínima de Créditos
Optativos na Área de Concentração: 0 Quantidade mínima de Créditos Optativos na
Área Conexa: 35 Quantidade máxima de Créditos no Módulo Livre: 24

7 150 CS17002 Enfermagem Obstétrica, Ginecológica e 
Neonatal  

5 90 CS17003 Enfermagem Pediátrica  
3 60 CS17006 Enfermagem em Saúde Ocupacional 
3 60 CS17007 Enfermagem em Saúde Escolar  

7º 

4 60 FH01097 Introdução à Filosofia  
Carga Horária Semestral 420 Horas

4 75 CS17014 Pesquisa em Enfermagem 
2 120 CS17001 Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva 
4 90 CS17005 Enfermagem em Doenças Transmissíveis 

2 120 CS17012 Est. Superv. Enfermagem Obstétrica e 
Pediátrica  

8º 

3 60 ED03088 Metodologia do Ensino de Enfermagem 
Carga Horária Semestral 465 Horas

2 120 CS17010 Estágio Superv. em Enfermagem I  
5 90 CS17004 Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica 

3 180 CS17013 Estágio Supervisionado em Enfermagem de 
Saúde Pública 

9º 

2 120 ED03105 Prática de Ensino de Enfermagem 
Carga Horária Semestral 510 Horas

4 240 CS17011 Estágio Supervisionado em Enfermagem II 
3 60 CS17015 Trabalho de Conclusão de Curso 10º 
3 180 ED03155 Prática de Ensino em Educação e Saúde 

Carga Horária Semestral 480 Horas
Carga Horária Total 4.485 Horas
 

Fonte: UFPA, 2005. Disponível em http://www.ufpa.br/  Acessado em 20 de novembro de
2005.
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PERÍODO: 1 CRÉDITOS: 20
PR. TIPO CÓD. NOME CRÉDITOS
1 F CEL    –  121347 Bioquímica 006 – 000 – 006
4 F GEM  –  123609 Fund. de Genética e Evolução 002 – 002 – 004
2 F GEM  –  125571 Histologia Básica 004 – 002 – 000
3 F FMD  –  174084 Elementos de Anatomia 002 – 002 – 002

PERÍODO: 2 CRÉDITOS: 26
PR. TIPO CÓD. NOME CRÉDITOS
8 F CEL    –  121061 Imunologia Geral 002 – 002 – 004
18 F PPB   –   124010 Introdução a Psicologia 004 – 000 – 004
41 C PPB   –  124052 Psicologia da Aprendizagem 1 004 – 002 – 006
4 F CFS     –  125326 Ekementos de Fisiologia 1 004 – 000 – 004
10 F SOL  –   134465 Introdução a Sociologia 004 – 000 – 004
7 F DSC    –   173215 Práticas de Saúde 000 – 004 – 004

PERÍODO: 3 CRÉDITOS: 31
PR. TIPO CÓD. NOME CRÉDITOS

16 F CEL  –  121223 Microbiologia Básica 002 – 002 – 004

6 F FS       –  123129 Farmacologia 001 – 003 – 003
17 F FMD –  123242 Parasitologia 003 – 003 – 004

9 F CFS     –  125466 Elementos de Fisiologia 2 004 – 000 – 004
14 C FMD –  171042 Processos Patológicos Gerais 004 – 002 – 000

13 F ENF  –  177245 Introdução a Enfermagem 003 – 000 – 002
10 C ENF  –  177318 Tóp Av em Prom. da Saúde 1 002 – 002 – 000

PERÍODO: 4 CRÉDITOS: 27

PR. TIPO CÓD. NOME CRÉDITOS
21 F NUT  –  176249 Nutrição Humana 1 003 – 000 – 003

22 F ENF  –  177130 Didática Aplicada Enf Estágio 002 – 002 – 002
20 F ENF  –  177164 Enfermagem em Saúde Mental 1 001 – 002 – 002

19 F ENF  –  177229 Introdução Enf e Estágio 002 – 013 – 005

42 C ENF  –  177270 Sistemat. Assist. da Enfermagem 002 – 000 – 002
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PERÍODO: 5 CRÉDITOS: 29
PR. TIPO CÓD. NOME CRÉDITOS
43 C DSC  –  173070 Adm. de Serviços de Saúde 002 – 000 – 004
27 F ENF  –  177148 Exercício da Enfermagem 002 – 002 – 002
25 F ENF  –  177156 Enfermagem em Saúde Mental 2 001 – 002 – 002
26 F ENF  –  177181 Enf  Doenças Transm. e Estágio 002 – 004 – 004
24 F ENF  –  177202 Enf Med-Cirúrgica 1 e Estágio 006 – 008 – 006

PERÍODO: 6 CRÉDITOS: 28
PR. TIPO CÓD. NOME CRÉDITOS
44 C ENF  –  177032 Enf em Saúde Ocupacional 003 – 001 – 002
29 F ENF  –  177105 Enf Psiquiátrica Estágio 002 – 004 – 004
28 F ENF  –  177199 Enf Med-Cirúrgica 2 e Estágio 005 – 007 – 006
30 F ENF  –  177211 Enf Saúde Comunidade 1 Estágio 002 – 004 – 004

PERÍODO: 7 CRÉDITOS: 24
PR. TIPO CÓD. NOME CRÉDITOS
34 F ENF  –  177024 Enf Gineco-Obstetrícia Estágio 004 – 004 – 004
33 F ENF  –  177059 Enf Urgências Pediátricas 002 – 002 – 002
35 F ENF  –  177075 Enfermagem Neo-Natal 001 – 003 – 002
32 F ENF  –  177172 Enf Pediátrica e Estágio 004 – 004 – 004

PERÍODO: 8 CRÉDITOS: 28
PR. TIPO CÓD. NOME CRÉDITOS
46 C ENF  –  177016 Auditoria em Enfermagem 002 – 002 – 002
38 F ENF  –  177041 Enf  Unid. Terapia Intensiva 002 – 002 – 002
37 F ENF  –  177113 Enf Saúde Comunidade 2 Estágio 002 – 004 – 004
36 F ENF  –  177121 Adm. Apla Enf e Estágio 003 – 007 – 004
39 F ENF  –  177253 Enf em Pronto Socorro Estágio 001 – 003 – 002

Fonte: UnB, 2005. Disponível em http://www.unb.br/  Acessado em 22 de novembro de
2005.
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ANEXO 22

Brasil – Região Centro-Oeste
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
HABILITAÇÃO: Enfermagem-Obstetrícia
IMPLANTAÇÃO: 1º semestre/1991
PROFISSÃO: Enfermeiro
DURAÇÃO: CFE – Mínima : 4 anos – Máxima: 6 anos
UFMS – 4 anos
SITUAÇÃO LEGAL DO CURSO:
Autorização/UFMS: Res. nº 004/90-COUN
Reconhecimento/Portaria-MEC 082/95 – DOU – 06/02/95

SÉRIEDISCIPLINAS DURAÇÃO CARGA HORÁRIA
A S T P Total

1ª Anatomia Humana X – 72 36 108
– Antropologia Filosófica –  X 36 – 36
– Bioestatística –  X 54 – 54
– Biofísica –  X 36 18 54
– Biologia Geral X – 36 36 72
– Bioquímica X – 72 – 72
– Didática –  X 54 – 54
– Educação Física X  –   – 72 72
– Histologia X  -  36 36 72
– História e Introdução à

Enfermagem X  -  72 – 72
Introdução à Metodologia
Científica –  X  54 – 54

– Nutrição –  X  36 – 36
– Psicologia Aplicada à Saúde –  X  54 – 54
– Sociologia –  X  36 – 36
– Urgência Pré-Hospitalar –  X  36 18 54

Subtotal    900

CURSO DE ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA
– HABILITAÇÃO EM ENFERMAGEM GERAL
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2ª Epidemiologia –  X 54 – 54
– Farmacologia X –  72 – 72
– Fisiologia X  – 72 36 108
– Imunologia – X 54 – 54
– Introdução à Saúde Coletiva – X 54 – 54
– Microbiologia X – 54 18 72
– Parasitologia – X 36 36 72
– Patologia – X 54 18 72
– Semiologia e Semiotécnica

de Enfermagem I X – 144 288* 432
Subtotal     990

3ª Enfermagem Clínica X – 108 180* 288
– Enfermagem em Saúde

Coletiva X – 36 108* 144
– Enfermagem Ginecológica,

Obstétrica e Neonatal X - 108 180* 288
– Exercício da Enfermagem – X 54 – 54
– Metodologia da Pesquisa – X 36 – 36
– Semiologia e Semiotécnica de

Enfermagem II – X 18 36 54
Subtotal     864

4ª Administração Aplicada à
Enfermagem em
Saúde Pública X – 36 144* 180

– Administração Aplicada à
Enfermagem na
Área Hospitalar X – 36 144* 180

– Enfermagem Cirúrgica X – 108 144* 252
– Enfermagem em

Pronto-Socorro X - 36 72* 108
– Enfermagem Pediátrica X – 108 180* 288
– Enfermagem Psiquiátrica X – 36 72* 108

Subtotal    1.116
        Total Geral    3.870

Fonte: UFMS, 2005. Disponível em http://www.dbi.ufms.br/enfermagem  Acessado em 22
de novembro de 2005.

A: anual
S: semestral.
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ANEXO 23

Brasil – Região Centro-Oeste

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso
Faculdade de Enfermagem e Nutrição Enfermagem
Histórico

O Curso de Graduação em Enfermagem foi criado, na UFMT, em 1976. Seu
currículo pleno atual obedece a Portaria nº 1721/MEC de 15/12/1995. A titulação ofe-
recida é a de ENFERMEIRO. O Curso tem por finalidade preparar profissionais para o
cuidar em saúde, visando à sua promoção. Objetiva formar profissionais com compe-
tência técnica e política; com conhecimento da realidade de saúde regional/local; com
preparo para a atenção individual e coletiva em saúde; aptos para o gerenciamento de
serviços de saúde e de enfermagem; capazes de produzir conhecimentos em saúde e
enfermagem. A atual estrutura curricular do Curso é fundamentada em uma visão crítica
e pluralista do ser humano, do conhecimento e da realidade social. Fundamenta-se na
concepção de saúde como derivada das condições concretas de vida na sociedade e de
suas múltiplas determinações. As disciplinas e conteúdos trabalhados estão baseados
em temas centrais: o estudo do ser humano e de sua integralidade; o processo de
produção social do saber e das práticas em saúde e enfermagem; a dinâmica de institui-
ções da sociedade contemporânea; a atenção à saúde do ser humano dentro do seu
contexto social e biofísico. Essas temáticas estão organizadas em disciplinas
seqüencialmente oferecidas ao longo do Curso, dispostas em núcleos centrais de apren-
dizagem. Na organização desses núcleos, privilegia-se o preparo para a atuação em pro-
cessos específicos de saúde-doença dirigidos a crianças, adolescentes, adultos e idosos,
vistos como seres sociais, biológicos e psico-emocionais. Seu modelo pedagógico orien-
ta-se por posturas e práticas pedagógicas críticas, pela interdisciplinaridade, pela aproxi-
mação com o mundo do trabalho e reflexão-ação criativa, pela valorização da organiza-
ção, vida associativa e representação dos alunos nos processos de democratização inter-
no/externo à Instituição formadora. O Curso é constituído por disciplinas, distribuídas
em 09 semestres letivos (04 anos e meio). Prevê-se, para os dois (02) últimos semestres,
o estágio curricular - desenvolvido em Instituições de Saúde de Cuiabá e do Estado. O
Curso funciona em tempo integral (matutino e vespertino), sob o regime de crédito
semestral, perfazendo 4035 horas.

Autorização CD nº 080/75 de 08/10/75
Reconhecimento Portaria do MEC nº 071 de 15 de janeiro de 1980
Modalidade Habilitação
Bacharelado Enfermagem 2
Créditos 50 anuais
Integralização Curricular Mínima Integralização Curricular Máxima
4,5 (Quatro anos e meio) 06 (Seis anos)
Perfil Profissional
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O processo educativo deve possibilitar a formação de profissionais politicamen-
te engajados, criativos, dinâmicos e éticos, preparados para: atenção individual e coletiva
em saúde; educação em saúde; gerenciamento de unidades de saúde e de enfermagem;
produção de conhecimentos em saúde e enfermagem.

ESTRUTURA CURRICULAR
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS CH
Saúde e Cidadania 120
Enfermagem e Cidadania I 60
A Construção Social da Realidade 90
Teoria do Conhecimento 60
Psicologia Geral 60
Introdução à Metodologia Científica 30
Educação Física I 30
Biologia e Genética Humana 45
Histologia Humana 60
Anatomia Humana 150
Fisiologia Humana 150
Embriologia Humana 45
Processos Bioquímicos Humanos 75
Nutrição Humana 30
Microbiologia e Imunologia 60
Processos Patológicos Humanos 60
Parasitologia Humana 60
Farmacologia Humana 105
Informática Aplicada à Saúde 30
Educação Física II 30
O Processo de Cuidar: fundamentação e prática 270
Introdução ao Gerenciamento em Saúde 60
Epidemiologia para o Gerenciamento em Saúde 60
Introdução à Pesquisa em Saúde 60
Enfermagem em Saúde do Adulto 360
Fundamentos para Educação em Saúde 45
Fundamentos da Psicologia para a Prática da Enfermagem 45
Sexualidade e Reprodução Humana 300
Enfermagem em Saúde Mental 120
Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente 300
Gerenciamento Institucional em Saúde e Enfermagem 90
Enfermagem e Cidadania II 45
Estágio Curricular I 450
Estágio Curricular II 450
Trabalho de Conclusão de Curso 30
Total Carga Horária Obrigatória 4035

Fonte: UFMT, 2005. Disponível em http://www.ufmt.br/  Acessado em 23 de novembro de
2005.
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ANEXO 24

Argentina – Região Centro

Universidad Nacional del Centro de la Província de Buenos Aires
Escuela Superior de Ciencias de la Salud

Início de funcionamento: 1974.
Duração em anos: 3 anos (Enfermero) e 5 anos (Licenciado en Enfermería).
Carga horária: 1980 horas para obter o título de Enfermero.

Plan de Estudios:
PRIMER AÑO:
Código Actividad Curricular
001 Módulo: Proceso y Práctica de la Enfermería Hospitalaria (Anual)
002 Módulo: Proceso y Práctica de la Enfermería Comunitaria (Anual)
003 Microbiología, Parasitología, Virología (1ºC)
004 Psicología de los Grupos (1ºC)
005 Salud Pública y Sociedad I (Anual)
006 Introducción a la Farmacología (2ºC)

SEGUNDO AÑO:
007 Módulo: Proceso y Práctica de la Enfermería en el Adulto y el Anciano (Anual)
008 Salud Pública y Sociedad II (Anual)
009 Módulo de Integración I (1ºC)
010 Psicología Evolutiva (1ºC)
011 Farmacología Aplicada (2º)
012 Módulo: Proceso y Práctica de la Enfermería en Salud Mental: Abordaje comunitario
y hospitalario (2ºC)

TERCER AÑO
013 Salud Pública y Sociedad III (Anual)
014 Módulo: Proceso y Práctica de la Enfermería en Salud Familiar y Reproductiva (1ºC)
015 Módulo de Integración I (1ºC)
016 Módulo: Proceso y Práctica de la Enfermería Pediátrica y del Adolescente (2ºC)
017 Módulo: Proceso y Práctica de la Enfermería en Niveles de Alta Complejidad (2ºC)
Carga horaria total Título Intermedio de Enfermero: 1980 horas
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CUARTO AÑO
018 Salud Pública y Sociedad IV (Anual)
019 Taller de Docencia en Enfermería (Anual)
120 Taller de Tesis (Anual)
021 Sociología (1ºC)
022 Antropología de la Salud (2ºC)

QUINTO AÑO
023 Salud Pública y Sociología V (Anual)
024 Gestión de los Servicios de Salud (1ºC)
025 Deodontología (1ºC)
026 Antropología de la Salud II (1ºC)

Para iniciar las actividades curriculares de cuarto año el alumno deberá tener cursa-
do tercer año completo.

Para presentar el Trabajo Final de Tesis se deberán tener aprobadas todas las
asignaturas del presente plan de estudios.

Antes del inicio de las cursadas de tercer año se deberá tener aprobado el examen
de lecto-comprensión de idioma inglés.

Fonte: Universidad Nacional del Centro de la Província de Buenos Aires, 2005. Disponível
em: http://www.unicen.edu.ar. Acessado em 06/12/2005.

ANEXO 25

Argentina – Região Centro

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Médicas
Início de funcionamento: Abril de 1622. Em 1877 foi inaugurada a Faculdad de Medicina.
Duração em anos: mínima 3 anos, máxima 5 anos.
Ao terminar o terceiro ano, o estudante recebe o título de Enfermero Profesional, po-
dendo optar por continuar seus estudos na carreira de Instrumentador Cirúrgico (mais
um ano e meio) ou a Licenciatura em Enfermería (mais dois anos).
Carreiras em via de aprovação: Enfermería en Emergentoloía, Enfermería en Hemodiálisis
e Licenciatura en Obstetrícia.
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Plan de Estudios:
PRIMER AÑO
Enfermería Básica
Morfofisiología
Bioquímica
Microbiología
Psicología I
Nutrición

SEGUNDO AÑO
Enfermería del Adulto y Anciano
Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría
Farmacología
Dietoterapia
Psicología II
Educación para la Salud

TERCER AÑO
Enfermería Materno Infantil
Enfermería Infanto Juvenil
Psicología III
Estadística en Salud
Epidemiología
Introducción a la Filosofía y Etica Profesional

TÍTULO: ENFERMERO PROFESIONAL.
CUARTO AÑO
Enfermería de Alto Riesgo
Enfermería Comunitaria
Investigación en Enfermería
Antropología Cultural
Estadística en Enfermería

QUINTO AÑO
Enseñanza en Enfermería
Administración en Enfermería
Deontología y Problematica de Enfermería
Sociología

TALLER DE TRABAJO FINAL

TÍTULO: LICENCIADO EN ENFERMERÍA.

Fonte: Universidad Nacional de Córdoba, 2005. Disponível em: http://www.fcm.edu.ar/
escuelas/enfer/plan.htm. Acessado em 02/12/2005.
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ANEXO 26

Argentina – Região Centro

Universidad Nacional del Noroeste de la Província de Buenos Aires

Início de funcionamento: 16 de febrero de 1841.
Duração em anos: 2 anos  para formação básica mais 3 anos para formação profissional.

Plan de Estudios:
El Plan de Estudio está dividido en tres partes:
– Núcleo de Formación General
–- Ciclo de Formación Básica.
– Ciclo de Formación Profesional.

CICLO DE FORMACIÓN BÁSICA
PRIMER AÑO

Asignaturas
Primer Cuatrimestre Anatomofisiologia I

Química y Físicabiológica
Introducción a la Sociología y Antropología
Salud Pública I
Enfermería Comunitaria I
La Realidad Contemporánea: Análisis y Problemas

Segundo Cuatrimestre         Anatomofisiología II
Microbiología y Parasitología
Psicología I
Nutrición
Enfermería Básica

SEGUNDO AÑO
Asignaturas

Primer Cuatrimestre Psicología II
Dietoterapia
Farmacología y Toxicología
Enfermería del Adulto y del Anciano I
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Segundo Cuatrimestre         Psicología Social e Institucional
Enfermería del Adulto y del Anciano II
Enfermería en salud mental (psiquiatría)

Ciclo de formación profesional

TERCER AÑO
Asignaturas

Primer Cuatrimestre             Enfermería Materno Infantil
Administración en Enfermería
Aspectos legales de la Práctica Profesional
Historia y Filosofía de la Ciencia

Segundo Cuatrimestre         Enfermería Infanto Juvenil
Enfermería en Cuidados Paliativos
Probabilidades y Estadística
Epidemiología I

CUARTO AÑO
Asignaturas

Primer Cuatrimestre Epidemiología II
Salud Pública II
Enfermería del Adulto y del Anciano III
Etica Profesional
Optativa (Nucleo de formación General)

Segundo Cuatrimestre         Metodología de la Investigación
Educación en Enfermería
Enfermería Comunitaria II

QUINTO AÑO
Asignaturas

Primer Cuatrimestre             Gestión de los Servicios de Salud
         Investigación en Enfermería
         Taller de trabajo final

Fonte: Universidad Nacional del Noroeste de la Província de Buenos Aires, 2005. Disponível
em: http://www.unnoba.edu.ar/unnoba/?op=verCarreras&carrera=licenf. Acessado em: 08/
12/2005.
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ANEXO 27

Argentina – Região Centro

Universidad Nacional de la Plata
Facultad de Ciencias Médicas

Início de funcionamento: 1897. Em 04 de janeiro de 1934 foi fundada a Faculdad de
Ciencias Médicas.
Duração em anos: 3 anos (Enfermero) e 5 anos (Licenciado en Enfermería).

CARRERA DE ENFERMERÍA UNIVERSITARIA
Plan de Estudios:
PRIMER AÑO
1 Cultura, Estado y Salud Cuatrimestral –
2 Fundamentos, Prácticas y Tendencias en Enfermería Cuatrimestral –
3 Bases de Biofísica y Bioquímica Cuatrimestral –
4 Estructura y Función del Cuerpo Humano Anual
5 Introducción a la Microbiología y Parasitología Cuatrimestral –
6 Fundamentos de Farmacología y Toxicología Cuatrimestral –
7 Atención de Enfermería en Salud Materno Infantil I Cuatrimestral 28
8Atención de Enfermería en Salud Materno Infantil II Cuatrimestral 7
9 Atención de Enfermería en Salud del Adulto y Anciano Cuatrimestral 4
10 Fundamentos de Nutrición y Dietética Cuatrimestral –
11 Investigación en Salud Cuatrimestral 1
12 Enfermería en Salud Mental Cuatrimestral 9
13 Gestión de Servicios de Salud Cuatrimestral –
14 Educación y Salud Cuatrimestral –
15 Aspectos Eticos Legales de la Práctica Profesional Cuatrimestral –
16 Gestión de Servicios de Enfermería Cuatrimestral 13
17 Enfermería y la Salud Comunitaria Cuatrimestral 14
18 Inglés I Cuatrimestral –
19 Inglés II Cuatrimestral 18–
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20 Informática I Cuatrimestral –
21 Informática II Cuatrimestral 20
22 Práctica Obligatoria Final  –                           *
* Aprobadas las asignaturas de primer año, segundo año, primer cuatrimestre del tercer
año y Enfermería y la Salud Comunitaria del segundo cuatrimestre del tercer año.

CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
PLAN DE ESTUDIOS
Cód Asignatura Régimen de Cursada Carga Horaria Teórica
1 Ciencias Sociales y Salud Cuatrimestral 55 30
2 Investigación en Salud Cuatrimestral 55
3 Estadística y Epidemiología

en Salud Cuatrimestral 55 55
4 Taller de Diagnóstico Comunitario Cuatrimestral 54 85
5 Planif. Estrategica S. Comunitaria Quatrimestral 55 651, 2 Y 4
6 Fundamentos y Estrategias de

Intervención Pedagogica en
Enfermería Cuatrimestral 55 30

7 Aspectos Antropológicos y
Psic-sociales Cuatrimestral 55          30

8 Taller de Programación Local Cuatrimestral 54 851, 4 y 5
9 Proceso de Atención al Paciente

Crítico Anual 56 45 5
10 Liderazgo, Administración y

Gestión en Enfermería Anual 56 40 5
11 Tecnología, Creatividad y Salud en

Enfermería Cuatrimestral 53 30

12 Taller de Investigación en Salud Anual 54 65 2 y 5
Proceso de Atención al Paciente
Crítico Anual 56 45 5

10 Liderazgo, Administración y
Gestión en Enfermería Anual 56 40 5

12 Taller de Investigación en Salud Anual 54 65 2 y 5
13 Deontología Cuatrimestral 53 30

Fonte: Universidad Nacional de la Plata, 2005. Disponível em: www.med.unlp.edu.ar/
enfermería_univ/plan_estudio.html. Acessado em 09/12/2005.



266

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

ANEXO 28

Argentina – Região Centro

Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Humanas

Início de funcionamento: 1º de maio de 1971 por Decreto do Poder Ejecutivo Nacional.
Duração em anos: 3 anos (Enfermero) e 5 anos (Licenciado en Enfermería).

PLAN DE ESTUDIOS:
TÍTULO: ENFERMERO
PRIMER AÑO

Anual
Enfermería Básica
Primer cuatrimeste
Anatomía Funcional
Elementos de Bioquímica
Microbiología y Parasitología
Segundo cuatrimestre
Antropología
Psicología General y Evolutiva

SEGUNDO AÑO
Primer cuatrimestre
Psicología Clínica
Enfermería del Adulto y Anciano I
Introducción a la Investigación
Seminario de Dietoterapia en el Adulto y Anciano
Segundo cuatrimestre
Psicología Social
Enfermería del Adulto y Anciano II
Enfermería en Salud Mental

TERCER AÑO
Primer cuatrimestre
Ética Profesional



267

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

Enfermería Materno Infantil
Enfermería en Salud Comunitaria
Seminario de Dietoterapia en el Niño y el Adolescente
Segundo cuatrimestre
Enfermería en Cuidados Críticos
Gestión y Desarrollo de Servicios de Enfermería
Licenciatura en Enfermería
Orientación en Alto Riesgo

CUARTO AÑO
Anual
Investigación en Salud
Primer cuatrimestre
Estadística en Salud
Educación en Enfermería
Segundo cuatrimestre
Seminario de Modelos y Teorías en Enfermería
Sociología de la Salud
Optativa I

QUINTO AÑO
Primer cuatrimestre
Informática en Salud
Alto Riesgo en Adulto y Anciano
Segundo cuatrimestre
Alto riesgo Neonatológico y Pediátrico

Optativa II
Anual
Seminario de Trabajo Final
Orientación en Administración

Fonte: Disponível em: http://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_lic_enfermería.htm.
Acessado em 09/12/2005.
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ANEXO 29

Argentina – Região Centro

Universidad Austral
Facultad de Ciências Biomédicas

Duração em anos: 3 anos (Enfermero) e 5 anos (Licenciado en Enfermería).
Aulas práticas (âmbito público e privado) desde o 1º ano.

PLAN DE ESTUDIOS:
Nota: Todas las materias son de cursada obligatoria salvo las indicadas.
PRIMER AÑO
(128 hs) Cuatrimestral Ciencias Biologicas II
(144 hs) Cuatrimestral Ciencias Biologicas I
(80 hs) Anual Epidemiología
(64 hs) Anual Microbiología y Parasitología
(32 hs) Cuatrimestral Nutrición
(50 hs) Anual Teología I
(55 hs) Anual Antropología
(160 hs) Anual Bases de Enfermería Comunitaria y Clínica
(96 hs) Cuatrimestral Introducción a la Enfermería
Total 809 hs
SEGUNDO AÑO
(64 hs) Cuatrimestral Bioestadística e Investigación
(412 hs) Cuatrimestral Enfermería Médico-Quirúrgica I
(380 hs) Cuatrimestral Enfermería Médico-Quirúrgica II
(62 hs) Anual Etica
(64 hs) Cuatrimestral Psicología
Total 982 hs
TERCER AÑO
(412 hs) Cuatrimestral Enfermería Materno-Infanto-Juvenil I
(200 hs) Cuatrimestral Enfermería Materno-Infanto-Juvenil II
(320 hs) Cuatrimestral Práctica Integrada I
(56 hs) Cuatrimestral Principios de Administración y Educación

para la Salud
(32 hs) Cuatrimestral Psicología Evolutiva
(32 hs) Cuatrimestral Teología II
(32 hs) Cuatrimestral Cuestiones de Bioética
Total 1084 hs

Fonte: Universidad Austral, 2005. Disponível em: http://www.austral.edu.ar/biomedicas/
enfermería_plan.htm. Acessado em: 11/12/2005.
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ANEXO 30

Argentina – Região Centro

Instituto Universitario de la Policía Argentina
Facultad de Ciencias Biomédicas
Escuela de Enfermería “Ntra. Sra. de los Remedios”
Início de funcionamento: Em 02 de Agosto de 1974, dentro do âmbito da Policía
Federal Argentina foi criada a Academia Federal de Estudios Policiales. Mediante a
Resolución n° 1432/92 do Ministerio de Educación, foi aprovada a mudança de deno-
minação da Academia para a de INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA
FEDERAL ARGENTINA. No ano de 1995 foi incorporada ao regime da Ley de
Educación Superior (Ley n° 24521/95) com o caráter de Universidad Nacional. O decreto
n° 499/95 permitiu sua incorporação ao Consejo InterUniversitario Nacional.No ano de
1997 foi incorporada ao Instituto Universitario la Escuela de Enfermería, cujos títulos
receberam o reconhecimento oficial e validez nacional conforme a Resolución n° 1157 do
Ministerio de Educación.
Duração em anos: 3 anos (Enfermero) e 5 anos (Licenciado en Enfermería).
Carga Horária: 4300horas (Básico), 1266 horas (Superior) e 5566 (Total).

PLAN DE ESTUDIOS:
Los tres primeros años son comunes con la carrera de pregrado de Enfermería Universitária

1° AÑO
– Ciencias Biológicas
– Introducción a la Enfermería
– Enfermería I
– Introducción a la Filosofía y a la Etica
– Ciencias Psicosociales
– Epidemiología
– Informática I

2° AÑO
– Enfermería en la Atención del Adulto y del Anciano I
– Enfermería en Salud Mental I
– Nutrición y Dietoterapia
– Inglés
– Informática II
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 3° AÑO
– Enfermería en la Atención de la Madre, del Niño y del Adolescente
– Enfermería en Salud Comunitaria I
– Enfermería en Salud Mental II
– Enfermería en Administración I
– Responsabilidad Etico-Legal I
– Principios y Metodología de la Enseñanza
– Informática III
– Residencia en Enfermería

4° AÑO
– Introducción a la Atención del Paciente Crítico
– Enfermería en la Atención del Adulto y del Anciano II
– Enfermería en Salud Comunitaria II
– Enfermería en Administración II
– Metodología de la Investigación

5° AÑO
– Didáctica General
– Informática en Enfermería
– Responsabilidad Etico-Legal II
– Gestión en Enfermería
– Investigación en Enfermería (Tesis)

Fonte: Instituto Universitario de la Policía Argentina, 2005. Disponível em: http://
www.universidad-policial.edu.ar/txt_fondos/fac_biomedica/lic_en_enfermería.html.
Acessado em: 11/12/2005.
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ANEXO 31

Argentina – Região Centro

Hospital Italiano de Buenos Aires
Escuela de Medicina

Duração em anos: 5 anos (Licenciado en Enfermería).

PLAN DE ESTUDIOS:
CICLO
1 AÑO
1° CICLO
Antropologia Filosófica
Biologia I 1° Cuatrimestre
Biologia II 2° Cuatrimestre
Eenfermería Basica I 1° Cuatrimestre
Enfermería Basica II 2° Cuatrimestre
Enfermería Comunitaria 2° Cuatrimestre
Ingles I 1° Cuatrimestre
Ingles II 2° Cuatrimestre
Psicologia I 2° Cuatrimestre
Sociologia de La Salud 1° Cuatrimestre

2 AÑO
Bioetica en Enfermería 2° Cuatrimestre
Enfermería Comunitaria II 1°Cuatrimestre
Enfermería Del Adulto y Del Anciano I 1°Cuatrimestre
Enfermería Del Adulto y Del Anciano II 2°Cuatrimestre
Enfermería en Salud Mental 1° Cuatrimestre
Enfermería Psiquiatrica 2°Cuatrimestre
Informatica en Enfermería I 2°Cuatrimestre
Ingles II 2° Cuatrimestre
Psicologia II 1° Cuatrimestre
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3 AÑO
Bioetica y Aspectos Legales
Enferm. en La Atenc. de La Mujer, 1° Cuatrimestre
LA Madre y El Niño 1° Cuatrimestre
Enfermería Comunitaria III 1° Cuatrimestre
Enfermería Del Niño y Del Adolescente 2° Cuatrimestre
Gestion de Uunidades de Enfermería 2° Cuatrimestre
Informatica en Enfermería II 1° Cuatrimestre
Ingles IV 2° Cuatrimestre

4 AÑO
2° CICLO
Atencion de Enfermería a Pacientes Criticos I 1° Cuatrimestre
Bioestadistica 1° Cuatrimestre
Educacion en Enfermería 2° Cuatrimestre
Informatica Aplicada 2° Cuatrimestre
Ingles 2° Cuatrimestre
Investigacion en Enfermería I 1° Cuatrimestre
Psicologia Institucional 2° Cuatrimestre
Seminario de Bioetica 1° Cuatrimestre

5 AÑO
Enfermería Comunitaria 2° Cuatrimestre
Gestion y Administracion en Enfermería 1° Cuatrimestre
Informatica Aplicada II 1° Cuatrimestre
Investigacion en Enfermería II 1° Cuatrimestre
Proyectos en Enfermería 2° Cuatrimestre
Taller de Investigacion en Enfermería 2° Cuatrimestre

OPTATIVA
Semin. de Condic. de Salud y Medio Ambien. de Trabajo
Semin. de Dilemas Eticos Actuales en El Ejerc. Profe
Seminario de Tendenc. y Perspect. de La Enfermería
Semin. de Desarr. de La Calidad de Los Serv. de Enfer
Seminario de Relac. Laboral. en Tiempos de Reformas
Seminario Dimensiones Del Cuidado

Fonte: Disponível em: Hospital Italiano de Buenos Aires, 2005. http://www.hospitalitaliano.
org.ar/escuela/index.php?contenido=carrera.php&action=plan&carrera=2 Acessado em 11/
12/2005.
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ANEXO 32

Argentina – Região Centro

Universidad Abierta Interamericana
Facultad de Medicina

Início de funcionamento: 1995
Duração em anos: 3 anos (ciclo básico) e mais 1 ano (ciclo superior).
Carga horária: 2.320 horas (ciclo básico), 752 horas (ciclo superior) e 3.072 horas (Total).

PLAN DE ESTUDIOS:
CICLO BÁSICO

PRIMER AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE

Código Asignatura Correlatividades Horas Semanales Hs.Totales (*)
01 Enfermería y su Rol Social 6 96
02 Ciencias Biológicas I  6 96
03 Epidemiología y Atención Primaria 6 96
04 Informática I 3 48
05 Inglés I  3 48
 Total  24 384
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SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código       Asignatura Correlatividades      Horas Semanales   Hs.Totales (*)
06 Enfermería y el Sujeto de Atención  6 96
07 Ciencias Biológicas II  02 6 96
08 Psicología  4 64
09 Taller de Comunicación Oral y

Escrita I – 4 64
10 Informática II 04 2 32
11 Inglés II 05 2 32
– Total – 24 384

SEGUNDO AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE

Código     Asignatura Correlatividades      Horas Semanales   Hs.Totales (*)
12 Enfermería y Salud del Adulto I  12 192
13 Ciencias Biológicas III 07 3 48
14 Psicología Evolutiva 08 3 48
15 Taller de Comunicación Oral y

Escrita II 09 3 48
16 Informática Aplicada 10 3 48
– Total – 24 384

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código       ASIGNATURA Correlatividades      Horas Semanales   Hs.Totales (*)
17 Enfermería y Salud del Adulto II 12 12 192
18 Ciencias Biológicas IV 13 4 64
19 Enfermería en la Emergencia – 4 64
20 Sociología Aplicada – 4 64
– Total – 24 384
 

TERCER AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE

Código       Asignatura Correlatividades      Horas Semanales   Hs.Totales (*)
21 Enfermería y la Familia en Desarrollo 17 272
22 Problemática del Mundo Actual – 5 80
23 Optativa – 3 48
– Total – 25 400
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SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código       Asignatura Correlatividades      Horas Semanales   Hs.Totales (*)
24 Marco Legal de la Enfermería y

Nucleamiento Profesional –    4 64
25 Humanismo Profesional –    4 64
26 Educación en Enfermería –    6 96
27 Investigación Científica –    6 96
28 Optativa –    4 64
– Total –    24 384
 

Total de Horas Cursadas 2.320 Hs.
APROBAR TODAS LAS ASIGNATURAS DE TERCER AÑO EL ALUMNO
RECIBIRÁ EL TITULO DE ENFERMERO UNIVERSITARIO

CICLO SUPERIOR
Cuarto Año

Primer Cuatrimestre

Código       Asignatura Correlatividades      Horas Semanales   Hs.Totales (*)
29 Enfermería y Salud del Adulto III 17 12 192
30 Modelos, Teorías y Tendencias en

Enfermería 4 64
31 Investigación Aplicada 27 3 48
32 Optativa – 3 48
33 Portugés I – 2 32
– Total – 24 384

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código       Asignatura Correlatividades      Horas Semanales   Hs.Totales (*)
34 Organización y Administración en

Enfermería 12 192
35 Naturaleza y Sentido del Arte – 3 48
36 Seminario de Trabajo Final – 3 48
37 Optativa – 3 48
38 Portugués II  33 2 32
– Total – 23 368
Horas estimadas para el trabajo final: 200
Total de Horas de la carrera: 3.072
Título: Licenciado en Enfermería

Fonte: Universidad Abierta Interamericana, 2005. Disponível em: http://www.van
educ.edu.ar/uai/facultad/medicina/fac-enfer-pe.asp. Acessado em 11/12/2005
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ANEXO 33

Argentina – Região Centro

Universidad de Morón
Facultad de Medicina

Duração em anos: 3 anos (Enfermero) e 5 anos (Licenciado en Enfermería).
Carreira de acordo com a Resolución Ministerio de Educación nº 6838/98.
Licencitaura en Enfermería – Ciclo de Licenciatura – Plan Vigente: 2004

COD. ASIGNATURA DUR.         HS.   CORREL.
Módulo 1
532 Didactica de La Enseñanza en

Las Ciencias de La Salud Cuat. 3 hs.
528 Salud Publica III Cuat. 3 Hs.
500 Espacio de La Practica (528) Cuat 5 hs.
535 Proceso de Atencion de

Enfermería – Espacio de La
Practica Cuat. 6 hs.

542 Espacio de La Practica (535) Cuat. 10 hs.
536 Epidemiologia y Bioestadistica

de La Salud Cuat. 3 hs.
537 Politica Sanitaria y Enfermería Cuat. 4 hs. 528
538 Responsabilidad Legal y Bioetica Cuat. 3 hs.

Módulo 2
539 Integracion de Enfermería

– Espacio de La Practica – 535 Cuat. 6 hs.
543 Espacio de La Practica (539) Cuat. 10 hs.
540 Administracion y Gestion

de Las Organizaciones de Salud Cuat. 4 hs. 528 536
544 Espacio de La Practica (540) Cuat. 2 hs.
531 Metodologia de La Investigacion Cuat. 3 hs. 528 536
90002 Ingles I Cuat. 4 hs.
90001 Informatica I Cuat. 3 hs.
541 Taller de Tesina Cuat. 3 hs. 531
545 Espacio de La Practica (541) Cuat. 4 hs.

Fonte: Universidad de Morón, 2005. Disponível em:  http://www.unimoron.edu.ar/espa/
principal.aspx. Acessado em: 11/12/2005.
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ANEXO 34

Argentina – Região Centro

Universidad de Maimónides

Início de funcionamento: 20 de Julho de 1990, segundo a Resolución nº 1097/90 – MC. E.
Duração em anos: 4 anos (Licenciado en Enfermería).

Plan de Estudios:
CURSO DE INGRESO (Un cuatrimestre de duración): Para aquellos alumnos que ya sean

Auxiliares de Enfermería, que no posean título Secundario y se encuentren Encuadrados
dentro de lo determinado por el Art. 7° de la Ley de Educación Superior:
LENGUA
MATEMÁTICA
BIOLOGÍA

– CICLO INTRODUCTORIO (Un cuatrimestre de duración): Para aquellos estudiantes
que hayan completado su formación secundaria o polimodal, y que no posean título de
Auxiliar de Enfermería:
• INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA I
• FUNDAMENTOS DE CIENCIAS PSICOSOCIALES
• FUNDAMENTOS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
– CICLO BÁSICO (Dos años de duración)

PRIMER AÑO
Todas las asignaturas son cuatrimestrales
• INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA II
• METODOLOGÍAS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I
• CIENCIAS BIOLÓGICAS I
• PSICOLOGÍA GENERAL
• ENFERMERÍA GENERAL I
• CIENCIAS BIOLÓGICAS II

SEGUNDO AÑO
Todas la asignaturas son cuatrimestrales
ENFERMERÍA GENERAL II
• ENFERMERÍA DE LA FAMILIA MUJER Y NIÑO
• INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA
• ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA
• ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
• ADMINISTRACIÓN EN ENFERMERÍA
• PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
– CICLO SUPERIOR (Dos años de duración)



278

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

TERCER AÑO
Todas las asignaturas son cuatrimestrales
ENFERMERÍA GENERAL III
METODOLOGÍAS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
ASPECTOS BIOÉTICOS Y LEGALES
TALLER DE BIOESTADÍSTICA
ENFERMERÍA GENERAL IV
SISTEMAS DE SALUD
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ENFERMERÍA
CUARTO AÑO

Todas las asignaturas son cuatrimestrales

ELABORACIÓN DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR I

METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO II
CAPACITACIÓN Y DOCENCIA EN SERVICIO
ENFERMERÍA GENERAL INTEGRADA I, II
ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA Y DE ENFERMERÍA

ELABORACIÓN DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR II

Fonte: Universidad de Maimónides, 2005. Disponível em: http://www.maimonides.edu/
infocarrera.asp?carrera=4&conte=3. Acessado em: 11/12/2005.
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ANEXO 35

Argentina – Região Norte

Universidad Nacional de la Rioja
Duração em anos: 3 anos (Enfermero) e 5 anos (Licenciado en Enfermería).
Início de funcionamento: 2 de Junho de 1972, com a Ley provincial nº 3.392.
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
01 Fundamentos de Enfermería
02 Anatomo-Fisiología
03 Química y Bioquímica
04 Microbiología y parasitología
05 Biofísica
06 Psicología I
07 Metodología del Aprendizaje

SEGUNDO AÑO
08 Enfermería Medico-Quirúrgica
09 Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría
10 Nutrición y Dietoterapía
11 Farmacología
12 Psicología II
TERCER AÑO
13 Enfermería Materno-Infantil
14 Enfermería Pediátrica
15 Psicología III
16 Bioestadística
17 Introducción a la Administración y Enseñanza
18 Introducción a la Filosofía y Ética Profesional
CUARTO AÑO
19Enfermería de Alto Riesgo
20 Enfermería Comunitaria
21 Investigación en Enfermería
22 Antropología Cultural
23 Estadística en Salud
QUINTO AÑO
24 Enseñanza en Enfermería
25 Administración en Enfermería
26 Deontología y Problemática en Enfermería
27 Sociología
28 Taller de Trabajo Final

Fonte: Universidad Nacional de la Rioja, 2005. Disponível em: http://www.unlar.edu.ar/
web/carreras/salud/lic_enfu.htm. Acessado em 10/12/2005.
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ANEXO 36
Argentina – Região Norte

Universidad Nacional de Santiago del Estero
Facultad de humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
Início de funcionamento: 1973.
Carga Horária: 2174 horas (1º Ciclo), 1338 horas (2º Ciclo) e 3512 horas (Total).
Plan de Estudios:

MODULO DENOMINACION TIPO DE UNIDAD CARGA HORARIA TOTAL PARCIAL 
I Enfermería Comunitaria I 

Biología I 
Salud Mental  I 

Enfermería Básica 

Materia 
Materia 
Materia 
Materia 

64 hs-. 
128 hs. 
80 hs. 
112 hs. 

384 hs. 
26 hs.semanales 

(4 días de 6 hs.c/u) 
 
 

II Antropología de la Salud 
Sociología de la Salud 

Biología II 
Pasantía Enfermería Básica 

Inglés 

Seminario 
Seminario 

Materia 
Pasantía 
Materia 

48 hs. 
48 hs. 
80 hs. 
112 hs. 
64 hs. 

352 hs 
 

24 hs semanales 
4 días de 6 hs c/u) 

 
 

III Salud Mental II 
Enfermería Comunitaria II 

Enfermería del Adulto y Anciano I 
 

Seminario Optativo* 

Materia 
Materia 
Materia 

 
Seminario 

96 hs. 
64 hs 

142 hs. 
 

48 hs. 

350 hs 
 

24 hs.semanales 
4 dias de 6 hs c/u) 

 
IV Enfermería del Adulto y Anciano II 

Etica 
Pasantía Enfermería del Adulto y 

Anciano 
 

Materia 
Seminario 
Pasantía 

80 hs. 
48 hs. 
256 hs. 

384 hs. 
26 hs.semanales 

4 días  de 6 hs.c/u) 
 

V Enfermería en Perinatología 
Enfermería del Niño y Adolescente 

 
Administración de Unidades de 

Enfermería 

Materia 
Materia 

 
Seminario 

160 hs. 
176 hs. 

 
48 hs. 

 
384 hs. 

26 hs.semanales 
4 días de 6 hs.c/u) 

 
     

VI 
 

PracticaProfesional 
 

Seminario Optativo* 
Seminario Optativo* 

Practica 
Integral 

Seminario 
Seminario 

224 hs. 
 

48 hs. 
48 hs. 

320 hs. 
 

21 hs. semanales 
(4 dias de 5 hs. C/U) 

 

 
 
 

TOTAL PRIMERO CICLO   2.174 HS. TOTALES 

VII Atención de Enfermería en pacientes 
Críticos 

Educación en Enfermería 

Materia 
 

Materia 

224 hs. 
 

156 hs. 

9 semanas 
380 hs. 

6 semanas 

VIII Administración de Enfermería 
Hospitalaria 

Administración de Enfermería 
Comunitaria 

Materia 
 

Materia 

248 hs. 
 

122 hs. 

10 semanas 
370 hs. 

5 semanas 

IX Informática 
Investigación en Enfermería 

 

Materia 
Materia 

72 hs. 
288 hs. 

3 semanas 
12 semanas 

360 hs 
X Seminario Optativo* 

Trabajo Final 
Seminario 

Seminario Taller 
48 hs 

180 hs 
228 hs 

 
 

 TOTAL  SEGUNDO CICLO   1.338 hs.totales 
 TOTAL  DE  LA  CARRERA   3.512 HS. 

 
Fonte: Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2005. Disponível em: http://
fhu.unse.edu.ar. Acessado em 10/12/2005.
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ANEXO 37

Argentina – Região Norte

Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Medicina
Escuela Universitária de Enfermería

Início de funcionamento: 2 de julho de 1912.

Duração em anos: 5 anos (Licenciado en Enfermería).

A carreira de Licenciatura en Enfermería, consta de 29 matérias (14 profissionais, 5
psicosociais, 7 biológicas e 3 humanísticas), distribuídas ao longo de 5 anos, com um
total de 4.281 horas, de acordo com o currículo vigente que data de 1989.

Plan de Estudios:
MATERIA EXTENSION HORAS TIPO

PRIMER AÑO
Enfermería Comunitaria Anual 600 Profesional
Morfofisiología Anual 100 Biológica
Microbiología 1º cuatrimestre 40 Biológica
Parasitología 1º cuatrimestre 40 Biológica
Bioquímica 1º cuatrimestre 50 Biológica
Biofísica 2º cuatrimestre 50 Biológica
Nutrición 2º cuatrimestre 40 Biológica
Int. a las Cs. Psicosociales Anual 60 Psicosocial

SEGUNDO AÑO
Enfermería Médica 1º cuatrimestre 370 Profesional
Enfermería Quirúrgica 2º cuatrimestre 300 Profesional
Farmacología Anual 40 Biológica
Psicología Clínica 1º cuatrimestre 50 Psicosocial
Estadísticas en Salud I 1º cuatrimestre 30 Psicosocial
Antropología Cultural 2º cuatrimestre 40 Humanística
Etica y Deontología 2º cuatrimestre 20 Humanística
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TERCER AÑO
Enfermería Materno-Infantil 1º cuatrimestre 300 Profesional
Enfermería en Alto Riesgo 1º cuatrimestre 150 Profesional
Enfermería Infanto-Juvenil 1º cuatrimestre 300 Profesional
Int. a la Administración en
Enfermería Anual 100 Profesional
Enfermería Psiquiátrica 1º cuatrimestre 100 Profesional
Psicología Social Anual 40 Psicosocial

CUARTO AÑO
Enseñanza en Enfermería 1º cuatrimestre 280 Profesional
Enfermería en Salud Pública 1º cuatrimestre 320 Profesional
Antropología Médica 1º cuatrimestre 17 Humanística
Estadísticas en Salud II 1º cuatrimestre 20 Psicosocial

QUINTO AÑO
Administración en Enfermería 1º cuatrimestre 300 Profesional
Investigación en Enfermería Anual 174 Profesional
Practicantado 1º cuatrimestre 350 Profesional
Trabajo Final de Graduación Profesional

ANEXO 38

Argentina – Região Cuyo

Universidad Catolica de Cuyo
Facultad de Ciências Medicas

Duração em anos: 3 anos (Enfermero) e 5 anos (Licenciado en Enfermería).
Carga horária: 2841 horas (Enfermero), 1357 horas ( Licenciado) e 4198 horas (Total).

Fonte: Universidad Nacional de Tucumán, 2005. Disponível em: http://www.unt.edu.ar/
eue/Eue-23.htm. Acessado em 10/12/2005.
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PRIMER AÑO

Asignaturas Cursado   Hs Tot.        Hs Teor.        Hs Pract.    Hs Seman.
01 Anatomía Anual 81 54 27 3
02 Fisiología Anual 81 54 27 3
03 Físico-Química Anual 54 44 10 2
04 Enfermería Anual 648 162 486 18 P – 6 T
05 Inglés I Anual (P) 54 54 – 2
06 Ciencias Psicosociales I Anual 54 54 – 2
07 Elementos Filos. Antrop. Anual (P) 54 54 – 2
Totales 1026 4 76 550 38

SEGUNDO AÑO
Cursado   Hs Tot.        Hs Teor.        Hs Pract.    Hs Seman.

08 Enfermería del Adulto y
del Anciano Anual 729 243 486 18P–9 T

09 Cienc. Psicosoc. Aplic.a la
Enferm. II 1º Cuat. 39 39 – 3

10 Teología Fundamental Anual 54 54 – 2
11 Inglés II Anual 54 54 – 2
12 Ética Anual (P) 54 54 – 2
13 Legislación en Enfermería 2º Cuat.     26 26 – 2
Totales 956 470 486 35
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TERCER AÑO
Cursado   Hs Tot.        Hs Teor.        Hs Pract.    Hs Seman.

14 Enfermería Materno-
Infantil 1º Cuat.     299 65  234 5 T – 18 P

15 Enfermería Comunitaria 2º Cuat.     368 80 288 5 T – 18 P
16 Enfermería en Salud

Mental 1º Cuat.     84 12 72 3 T – 18 P
17 Inglés III Anual (P) 54 54 – 2
18 Doctrina Social Anual       54 54 – 2
Totales 859 265 594 –
Interme Universitario
CUARTO AÑO

Cursado   Hs Tot.        Hs Teor.        Hs Pract.    Hs Seman.
19 Enfermería en Pacientes

Críticos Anual       486 81 405 15 P – 3 T
20 Docencia en Enfermería Anual       135 54 81 5 P   – 2 T
21 Teología Dogmática Anual       81 81 – 3
22 Ciencias Psicosociales III

(optativa) 1º Cuat.   30 30 – 2
23 Informática I (optativa) 2º Cuat.   56 14 42 4
Totales 788 260 528 32
QUINTO AÑO

Cursado   Hs Tot.        Hs Teor.        Hs Pract.    Hs Seman.
24 Administración en

Enfermería Anual      351            81 (3 hs sem.)   270 (10 hs sem.)  13
25 Investigación en

Enfermería Anual      189 54 (2 hs sem.)   135 (  5 hs sem.)     7
26 Estadísticas y

Bioetadísticas 1º Cuat.    26 13 13  2
27 Garant. de Calid. de los

Serv.(optat.) 2º Cuat.    26 26 –  2
28 Informática II (optativa) 2º Cuat.    56 14 42  4
29 Epistemología y Sociol.

en Enferm.                         1ºCuat.(P) 39 39 –  3
Totales 687 227 460  31

Horas Totales del Plan: 4.316
Horas Prácticas (60%): 1º Ciclo – 1630 2º Ciclo – 988 Total de hs.: 2841
Horas Teóricas (40%): 1º Ciclo – 1211 2º Ciclo – 487 Total de hs.: 1357
Total de horas optativas: 168
*De las optativas el alumno deberá cursar, rendir y aprobar una asignatura por año.

Título Final: Licenciado en Enfermería

Fonte: Universidad Catolica de Cuyo, 2005. Disponível em: http://www.uccuyo.edu.ar/
index.php?option=com_content&task=view&id=95. Acessado em 11/12/2005.



285

Os Enfermeiros no Mercosul: recursos humanos, regulação e formação profissional comparada

ANEXO 39

Argentina –Região Cuyo

Universidad Nacional de Cuyo

Início de funcionamento: 1974, por meio do Decreto nº 20.971, do Poder Executivo
Nacional. Em 16 de agosto do mesmo ano os cursos foram iniciados.
Duração em anos: 4 anos (Licenciado en Enfermería).

Plan de Estudio:
MATERIAS HORAS
Enfermería I 450
Salud Pública I 180
Psicología en Enfermería I 42
Anatomía y Fisiología Humana 83
Microbiología, Inmuno y Parasitología 41
Física y Química Biológica 50
Enfermería II 684
Salud Pública II 90
Psicología en Enfermería II 41
Inglés Técnico 70
Enfermería III 607
Salud Públia III 90
Psicología en Enfermería III 58
Enseñanza en Enfermería 45
Organización y Gerencia de Servicios 58
Investigación en Enfermería I 36
Enfermería en Alto Riesgo 360
Enfermería y Salud 180
Investigación en Enfermería II 90
Gestión en Enfermería 90
Internado 200

Fonte: Universidad Nacional de Cuyo, 2005. Disponível em: http://www.uncu.edu.ar/
contenido/index.php?tid=233. Acessado em 03/12/2005.
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ANEXO 40

Argentina – Região Nordeste

Universidad Nacional del Nordeste – Corrientes

Licenciatura en Enfermería    Duración: 5 Años

PLAN DE ESTUDIO
Primer Año
*Introducción a la Enfermería
*Fundamentos de Enfermería
*Histología
*Bioquímica
*Anatomía
*Microbiología
*Fisiología
Segundo Año
*Enfermería Médico Quirúrgica
*Farmacología y Terap. Aplicada
*Psicología en Enfermería
*Parasitología
*E. psiquiátrica y Salud Mental
Tercer Año
*Enfermería Materno Infantil
*Bioestadística
*Filosofía y Ética
*Deontología en Enfermería
*Didáctica en Enfermería
Título: Enfermero
Cuarto Año
*Cuidados Intensivos en Enferm.
*Tendencias en Enfermería
Quinto Año
*Adm. de Servicios en Enfermería
*Metodología de Inv. en Enferm
*Trabajo Final
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ANEXO 41

Argentina – Região Nordeste

Universidad Nacional de Entre Ríos

Início de funcionamento: Criada pela ley 20.366 de 1973.
Títulos: Enfermero (1º ciclo) e Licenciado en Enfermería (2º ciclo).
Regime de ensino: o ensino está dividido em aulas teóricas e práticas, devendo o aluno
assistir ao menos 70% das aulas e ser aprovado em 90% dos trabalhos práticos.
Plan de Estudio: O Licenciado en Enfermería deve possuir sólidos conhecimentos das
matérias básicas, específicas, legais, formativas e complementárias, apresentando assim
conhecimentos físicos, químicos, biológicos e legais, incluindo aspectos econômicos,
sociais e culturais.

PLAN DE ESTUDIOS:
PRIMER CICLO
Primer Año
Biología
Bioquímica
Biofísica
Ciencias Sociales y Salud
Anátomo – Fisiología
Biofísica I
Fundamentos de Enfermería I
Bioquímica I
Nutrición y Dietoterapia
Ética

SEGUNDO AÑO
Farmacología
Microbiología General
Antropología y Comunicación
Psicología Institucional
Fundamentos de Enfermería II
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Enfermería Comunitaria
Enfermería Maternoinfantil

TERCER AÑO
Enfermería Psiquiátrica
Enfermería del Adulto y Anciano
Inglés
Práctica Profesional
Titulo: Enfermero

SEGUNDO CICLO
PRIMER AÑO
Enfermería en Cuidados Críticos
Metodología de la Investigación I
Seminarios de Enfermería
Gestión de Servicios de Enfermería hospitalarios y comunitarios
Epidemiología

SEGUNDO AÑO
Educación y Ciencias de la Salud
Perspectivas y Tendencias de la Enfermería
Informática Aplicada
Metodología de la Investigación II
Trabajo Final sobre Enfermería
Titulo: Licenciado en Enfermería

Fonte: Universidad Nacional de Entre Rios, 2005. Disponível em: http://www.fcs.uner.
edu.ar/salud/c_enferm.htm. Acessado em 07/12/2005.
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ANEXO 42

Argentina – Região Patagonia

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Facultad de Ciencias Naturales

Início de funcionamento: Criada pela lei 22.173 de 25 de fevereiro de l980
Duração em anos: 3 anos (Enfermero).
ENFERMERÍA
COD. MATERIA DICT. C.HOR CORRELAT.
PRIMER AÑO
1 Anatomia y Fisiologia 1º C 150 –
2 Fisica y Quimica Biologica 1º C 80 –
3 Introduccion a Las Ciencias

Psicosociales 1º C 60 –
4 Introduccion a La Salud Publica 1º C 60 –
5 Microbiologia y Parasitologia 2º C 40 01-02
6 Nutricion y Dietetica 2º C 40 01-02
7 Enfermería Medica I 2º C 230 01-02
8 Etica Profesional I 2º C 20 –
9 Enfermería en Salud Publica I 2º C 60 4
10 Psicologia Evolutiva 2º C 40 3
SEGUNDO AÑO
11 Farmacologia y Toxicologia 1º C 40 7
12 Psicologia Clinica 1º C 30 10
13 Enfermería Medica II 1º C 320 05-06-07
14 Salud Materno Infantil 2º C 100 06-07-09
15 Salud Mental 2º C 40 12
16 Enfermería Quirurgica 2º C 370 11-13
17 Etica Profesional II 2º C 20 8
TERCER AÑO
18 Enfermería Obstetrica 1º C 100 14-16
19 Enfermería Pediatrica 1º C 160 14-16
20 Enfermería en Salud Publica II 1º C 70 14
21 Enfermería Psiquiatrica 2º C 80 15-16
22 Introd. a La Administ. y Enseñanza

en Enf. 2º C 200 18-19-20
23 Enfermería en Atencion Primaria

de La Salud 2º C 40  20
24 Seminario Optativo 2º C 20 –

Fonte: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2005. Disponível em: http://
www.fcn.unp.edu.ar/carreras.htm. Acessado em 08/12/2005.


