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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM SEÇÃO MARANHÃO Avenida dos 
Holandeses, 14 Sala 406 Edifício Century Multiempresarial- Calhau – CEP. 65.071-380. 

 São Luís-Maranhão- (98) 3232-8157. CNPJ: 33989468/0006-14 

A Associação Brasileira de  Enfermagem, seção Maranhão, promoveu e realizou, a 

CONFERÊNCIA LIVRE DA ENFERMAGEM DE SÃO LUÍS, como o Tema: Valorizar a 

Enfermagem é defender o SUS, a vida e a democracia, com o objetivo de ampliar a 

participação  dos estudantes e profissionais da Enfermagem para os debates e a formulação de 

propostas sobre a temática e encaminhar para a 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DA CAPITAL. Contou-se com a parceria com várias entidades que integram o Fórum da  

Enfermagem Maranhense (Sindicatos SINFUSP, SINTAEMA, Conselho de Classe e  da 

ABENFO), representantes da Secretaria de Estado da Saúde e da SEMUS de São Luís-MA, e os 

Presidentes dos Conselhos Estadual e Municipal da Capital. 

A Conferência Livre da Enfermagem de São Luís aconteceu na modalidade híbrida, 

no dia  09.03.2023, a partir das 14h 50 minutos, presencialmente  no auditório da Faculdade 

Florence, endereço:  Rua Rio Branco, 216, bairro Centro, São Luís – MA, e virtualmente com 

acesso pela plataforma google meet, com transmissão 

https://www.youtube.com/live/oBQNaWGyLos. As inscrições foram feitas pelo link: 

https://www.even3.com.br/conferencia-livre-da-enfermagem-de-sao-luis-com-o-tema-

valorizar-a-enfermagem-e-defender-o-sus-a-vida-e-a-democracia-314570 e presencialmente. 

Torna-se oportuno registrar que conforme consta no Decreto Municipal  57.520/2022, 

publicado no Diário Oficial do Município de São Luís 19 de janeiro de 2022, integram o Conselho 

Municipal de Saúde de Saúde de São Luís-MA, as Conselheiros(as) Silvia Cristina Viana Silva 

Lima (titular) e Rosilda Silva Dias (suplente), duas enfermeiras que atualmente respondem, 

respectivamente, pela Presidência e Vice-Presidência da ABEn MA, ambas responsáveis pela 

condução da Conferência Livre da Enfermagem da Capital. 

A Programação, em anexo, foi seguida com êxito. As autoridades convidadas 

compuseram a mesa de abertura.  A metodologia possibilitou a composição da mesa com 

participantes presenciais e on-line. Todos se manifestaram e apresentaram aspectos relevantes. A 

vice-Presidente da ABEn MA fez uma fala contundente sobre os desafios da Enfermagem brasileira.  

Sugere-se que o link da gravação seja acessado para compreensão da grandiosidade do 

https://www.youtube.com/live/oBQNaWGyLos
https://www.even3.com.br/conferencia-livre-da-enfermagem-de-sao-luis-com-o-tema-valorizar-a-enfermagem-e-defender-o-sus-a-vida-e-a-democracia-314570
https://www.even3.com.br/conferencia-livre-da-enfermagem-de-sao-luis-com-o-tema-valorizar-a-enfermagem-e-defender-o-sus-a-vida-e-a-democracia-314570
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evento. 

A Presidente da ABEn MA, Silvia Viana, destacou alguns aspectos em sua apresentação: 

Trabalhadoras/es da enfermagem reafirmam suas lutas históricas pela conquista da “qualidade da 

atuação profissional e valorização do trabalho da enfermagem/saúde”. A Importância da garantia 

de acesso da população à cuidados de enfermagem seguros e de qualidade, em um trabalho Inter 

profissional da saúde junto a população e os desafios da efetivação de políticas públicas de 

reconhecimento, por valorização dos trabalhadores de enfermagem/saúde. 

Silvia Viana, fez uma contextualização sobre o Brasil que temos:  processo de trabalho 

da Enfermagem – permeado: excessivas cargas mental, psíquica e física do profissional;  Cargas de 

trabalho extremamente cansativas que se sobrepõem e se potencializam durante a pandemia e que a 

categoria ainda não tem piso salarial nacional efetivado com pagamento.  (Mesmo tendo a Lei do 

Piso Salarial Nacional 14.434/2022as já promulgada, e duas emendas constitucionais a EC 124 e a 

EC 127/2022). 

Tratou ainda de alguns aspectos para subsidiar o debate e elaboração das propostas: 

Deterioração da educação em Enfermagem – flexibilização regulatória do MEC que favorece a 

autorização de cursos na modalidade de ensino a distância (EaD); Morosidade no processo de 

atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais de Enfermagem  em curso no âmbito do 

Ministério da Educação; Reforma trabalhista (Lei nº 4.467/2017) e da EC 95/2016 que impactam 

negativamente na qualidade e nos resultados dos cuidados à população – inexistência de carreira 

para profissionais de Saúde/Enfermagem;  Contratos precários e baixos salários; Desemprego e 

subemprego que repercutem em múltiplos vínculos de trabalho para garantir a sobrevivência dos 

indivíduos e famílias; Falta de investimento em políticas de educação permanente para profissionais 

de Enfermagem dos serviços que impactam: em adoecimentos;  acidentes relacionados ao trabalho 

dos profissionais, na qualidade dos serviços prestados pelas/os trabalhadoras/es da enfermagem; 

Condições de trabalho inadequadas ou mesmo impróprias; Insuficiência, ausência ou má qualidade 

dos equipamentos de proteção individual (EPI); Inadequação e insuficiência do quadro de pessoal; 

Problemas graves, adoecimento e morte – pandemia potencializaram-se. 

Reafirmou que queremos um Brasil: Democrático, com direitos; Dignidade no trabalho; 

Acesso da população a serviços de saúde públicos e universais; Integralidade da atenção, equânime 

e universal à saúde da população; Trabalho em saúde e de enfermagem. Cumprimento de 

dimensionamento de profissionais seguido em cada serviço; Treinamentos e qualificação de acordo 

com as necessidades dos serviços;  Garantia dos direitos  trabalhistas de acordo com vínculos; 

combate à precarização nas relações de contratos de  trabalho; Indenização de profissionais vítimas 

da Covid-19; Pagamento do adicional de insalubridade conforme a legislação. Afirmou não se tratar 
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de uma luta corporativa e sim uma agenda política pela garantia da oferta de serviços e cuidados 

seguros e resolutivos para as pessoas/sociedade.  

Conclamou para construirmos juntos os caminhos e as experiências que mesclam os saberes 

científicos e populares. Junto com os trabalhadores de saúde, gestores, estudantes, professores, 

movimentos, grupos populares, entidades, associações, conselhos e todos que se interessam pela 

saúde; Precisamos criar movimentos capazes de pressionar os desenvolvedores de políticas 

públicas, da sociedade civil, políticos e empregadores da saúde, para a necessidade de reconhecer e 

investir nesta profissão. A Enfermagem brasileira está mais forte, mais preparada para continuar as 

lutas que estão sendo travadas e aquelas que estão por vir.  

A metodologia permitiu ampla participação e interação entre os participantes 

presencialmente e virtualmente.  No item da programação referente “ESCUTA” da categoria. Todos 

e todas foram convidadas a apreciarem as propostas elaboradas e enviadas pelo link do GOOGLE 

FORMS. Segue a caracterização do perfil dos propositores das propostas.  
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Propostas aprovadas para a 13ª Conferência Municipal de Saúde. 

✓ Garantir a isonomia salarial para todos os profissionais da enfermagem concursados da rede 

municipal e implementação do adicional de saúde no contracheque. 

✓ Valorizar todos os profissionais da equipe de enfermagem/saúde com garantia dos direitos 

trabalhistas, nos diferentes vínculos empregatícios;  

✓ Garantir a transparência na aplicação dos recursos da saúde das diferentes fontes; 

✓  Garantir a realização de Auditorias na gestão da saúde municipal, de modo a permitir o   

acompanhamento das contratualizações e demais instrumentos de gestão com publicação dos 

resultados. 

✓ Ampliar a rede de serviço de atenção psicossocial voltada para o atendimento Infantojuvenil; 

✓ Que a SEMUS garanta as condições necessárias para a implantação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem da RAPS, com ênfase nos serviços de atendimento infanto-juvenil; 

✓ Que a Superintendência de Educação em Saúde implante o matriciamento em saúde mental; 

✓ Defesa da luta antimanicomial pelos profissionais da Enfermagem; 

✓ Manter Protocolos atualizados de atenção psicossocial na RAPS. 

✓ Ambiente salubre para os trabalhadores da saúde nos diferentes âmbitos de atuação, com garantia 

do repouso dos profissionais da enfermagem; 

✓ Efetivar a lei 4616/2006 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da prefeitura 

de São Luís - MA; 

✓ Garantia aos trabalhadores da enfermagem desenvolvimento da política de Educação permanente; 
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✓ Garantir a efetivação do Dimensionamento dos trabalhadores da Enfermagem, segundo as 

normativas do COFEN; 

✓ Garantir o fornecimento contínuo e adequado de EPIs de forma quantiqualitativa em toda rede 

municipal.  

✓ Promover Concurso público municipal para o ingresso dos trabalhadores da Enfermagem; 

✓ Assegurar o pagamento do piso salarial da Enfermagem e os adicionais; 

✓ Reconhecer a Covid-19 como doença ocupacional, com garantia de acompanhamento dos 

profissionais de enfermagem no pós-covid 19; 

✓ Garantir insumos necessário para o atendimento as pessoas com deficiências;  

✓ Garantir a Formação em Enfermagem de forma presencial 

✓ Implantar serviço de saúde para atendimento ao servidor público municipal 

✓ Assegurar a continuidade da jornada de trabalho de 30h para os trabalhadores da rede de saúde da 

rede municipal  

 

Houve a eleição de delegados(as): 

Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha – Enfermeira – Trabalhadora de Saúde  

Fone:988663532 

CPF: 483.442.493-68 

Identidade: 181867420010 

 

Iderlania Maria de Oliveira Sousa – Enfermeira – Trabalhadora de Saúde 

Fone: 988688531 

CPF: 840.943.703-15 

Identidade: 1637123 

 

Daniel Martins Lima - Estudante de Enfermagem – Usuário. 

Fone: 98983488393  

CPF: 611.538.533-45 

Identidade: 0464252020126 
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Paola Morais Pessoa – Estudante de Enfermagem – Usuária 

Fone: 98985621573 

CPF: 012.923.343-98 

Identidade: 0248028020034 

 

 

Adriel Vinicius Costa Oscar – Estudante de Enfermagem – Usuário – Suplente  

Fone:999702689 

CPF: 611.883.643-40 

Identidade: 0458603520120 

 

 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone (98) 98111-2585 e ou no e-mail:  

abenmaranhao@gmail.com.   

Com estima e consideração, 

 

Silvia Cristina Viana Silva Lima 

Presidenta da ABEn MA 
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ANEXOS 

CARD DE DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA LIVRE 

 

CARD DE DIVULGAÇÃO – DA LIVE CONVITE 

 

 
Gravação da live- convite para a Conferência Livre 

 

https://www.youtube.com/live/AVzH0fLGLq0?feature=share 

  

 

Alguns Registros Fotográficos do dia 09.03 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/live/AVzH0fLGLq0?feature=share
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