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PROJETO DE LEI NO 3rs 12019

lnstitui no Calendário Oficial do Estado
do Amazonas, o "Dia Estadual dos
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e
Auxiliar de ,Enfermagem" e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 10. Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Amazonas, o "Dia
Estadual do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem" e
dá outras providências.

S 1'. O dia estadual'do E,nfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de
Enfermagem, será comemorado no dia 12 de maio.

$ 20. Enquadra-se, nesta Lei, os Enfermeiros Forense.

Art. 20. O Dia Estadual do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de
Enfermagem, tem como objetivos:

| - levar ao conhecimento da sociedade em geral, a importância desses
profissionais, para saúde;

ll - valorizar e homenagear, esses profissionais da saúde, que são
indispensáveis, no cuidado com os pacientes em convalescência e
recuperação, notadamente, na ad m i n istração das terapias med icamentosas;

lll demonstrar que, apesar de se tratar de categorias diferentes e
competências e características distintas, são interdependentes entre si, pois se
completam.
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Art. 30. Nap data descrita no art. 1o, desta Lei, serão promovidas atividades
que visem ampliar o conhecimento e a sensibilização sobre profissionais, tais
como palestras, seminários e atividades lúdicas, dentre outras.

Art. 40. Competirá à SUSAM - Secretaria de Estado da Saúde, a coordenação
dos eventos descritos no art. 30, desta Lei.

Art. 50. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAUJO DA ASS L A DO ESTADO
DO AMAZONAS, EM MANAUS, 20 DE MA

Dra. Mayara Pin Reis
Deputada- FP

2a Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

Trabalhar na área de saúde é o sonho de muita gente e
as opções de carreira são mais variadas do que muitos imaginam. A própria
área de Enfermagem é diversa e composta por três categorias: enfermeiro,
técnico e auxiliar de enfermagem; e ainda, há uma subdivisão, na categoria
Enfermeiro, que pode ser Enfermeiro Hospitalar e Enfermeiro Forense.

Cada uma tem competências e características distintas e
quem deseja trabalhar com assistência a pacientes deve conhecer cada
possibilidade.

De acordo com a lei 7.498, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício da Enfermagem, há diferenças claras entre cada
profissional. Alem de formações acadêmicas, eles têm atuaçÕes distintas
dentro de unidades de saúde, sendo o enfermeiro o que tem competências
mais abrangentes, seguido pelo técnico. Já o auxiliar, realiza funções de menor
complexidade.

T.ratando do Enfermeiro Forense, ele é o responsável por
prestar assistôn:eia especializada a vítimas dos mais variados tipos de violência
e aos agresso,res, devem estar preparados para lidar com os traumas físicos,
psicologicos e sociais de cada caso ou desastre de massa. Alem disso, devem
dominar o conhecimento sobre os sistemas legais, recolher provas, prestar
depoimentos em tribunais. São profissionais ponte entre a Legislação e as
Ciências da Saúde.

Todas as categorias têm competências distintas, mas
todas estão voltadas para o cuidar em enfermagem.

A palavra Enfermeiro(a) se compõe de duas palavras do
latim: "nutrix" que significa "mãe" e do verbo "nutrire" que tem como
significados, "criar" e "nutrir". Essas duas palavras, adaptadas ao inglês do
século XIX acabaram se transformando na palavra NURSE, que traduzido para
o português, significa Enfermeiro,
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A data escolhida 12 de maio homenageia o nascimento
da britânica Florence Nightingale, considerada pioneira da enfermagem
moderna. Ela nasceu em 12 de maio de 1820.

foi instituída pela Lei Federal no 11.650/2008, e vida
formar uma cultura de conscientizaçáo quanto ao diagnóstico precoce, como
principal arma na busca da cura do câncer em crianças e adolescentes.

O Dia do Enfermeiro foi adotado no Brasil por meio do
decreto no 2.956, de 101811938, assinado pelo P,residente Getúlio Vargas Já
a Semana da Enfermagem homenageia a britânica Florence Nightingale,
nascida em 12 de maio, e a baiana Ana Néri, que faleceu êÍTì 20 de maio,

A Semana da Enfermagern foi instituída pelo Presidente
Juscelino Kubitschek com o decreto no 48.2A2, de 121511960. No Brasil, os
primeiros enfermeiros foram os padres jesuítas que atuaram nas Santas Casas
de Misericórdia, desde 1540.

A baiana Ana Nerifoi a pioneira em enfermagem no Brasil
e a primeira enfermeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

Desta feita, a dàta comemorativa que hoje se institui, é
uma homenagem que engloba do Dia do Enfermeiro, inclusive o forense e
o Dia dos Técnicos e Auxiliar.es de Enfermagem.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMB EGISLATIVA DO ESTADO
DO AMAZONAS, EM MANAUS, 20 DE I

Dra. Mayara Pi he Reis

Deputada- PP

2a Vice Presidente
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