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PROFA. DRA. HOGLA CARDOZO MURAI 
 Enfermeira Sanitarista, Doutora em SaúdePública e Professora da Faculdadede Enfermagem da Universidadede Santo Amaro

Ensaios em Saúde Coletiva:  
O Apanágio do Serviço Honorífico Prestado à 

Enfermagem sob Suspeita

A curiosa escolha do título deste ensaio foi proposi-
tal. A expressão apanágio do serviço honorífico foi uti-
lizada por um enfermeiro e um advogado que assinam 
uma matéria sobre a relevância do papel do Conselho 
de Enfermagem para a respectiva categoria profissional 
e para a sociedade, disponível no site do COFEN. Por 
primorosa que seja a linguagem, ela ilustra a distancia 
que pode existir entre o papel do Conselho e a compre-
ensão do mesmo pelos profissionais a ele afiliados e a 
sociedade como um todo. Talvez por isso, a repercussão 
da prisão do então presidente do COFEN em 28 de ja-
neiro de 2005 tenha sido tão comedida. 

Não cabe aqui discutir as razões, nem tampouco 
emitir qualquer juízo de valor sobre a prisão em si, se-
não refletir sobre o que ela produziu como reação. 

Do espanto à indiferença, as manifestações se con-
centraram, sobretudo, no calor da notícia. Fora dos li-
mites das associações de classe e sindicais e do âm-
bito restrito da academia, a notícia soou como tantas 
outras, de suspeitas e constatações de todo dia na mí-
dia. Entre o assassinato da missionária na selva, a co-
memoração do gol que não existiu mas foi validado 
e comemorado, as crianças indígenas que morreram 
de desnutrição, a notícia perdeu o impacto. É como se 
fosse “normal” autoridades constituídas conhecerem 
e decidirem os assuntos atinentes à ética profissional, 
serem acusados de crime pecuniário e contra a vida. 

Uma estranha inércia parece inibir a capacidade 
de indignação das pessoas remetendo-as ao caminho 
mais simples de pensar e agir – o do distanciamento. 
O mesmo distanciamento que distingue a massa, dos 
militantes de qualquer causa. A mesma inércia que 
permite a alguns, pensarem que é possível se despir 

do caráter político inerente ao homem e fingir que 
não têm opinião acerca dos fatos que os cercam. 

É inaceitável que fato tão grave seja tratado pela 
categoria como algo que tem um curso a seguir e 
que este rito não lhe diz respeito. A apuração rigoro-
sa das responsabilidades e a garantia de amplo direito 
de defesa aos acusados são aspectos relevantes nessa 
questão, mas só a transparência do processo de inves-
tigação poderá restabelecer o vínculo de confiança 
entre profissionais de enfermagem e o Conselho. Suas 
mídias deverão servir como instrumento facilitador da 
comunicação entre as partes. 

O exercício da enfermagem exige posicionamento 
claro dos profissionais em relação aos valores que os 
conduzem no que diz respeito à preservação da vida, 
à cidadania e aos interesses públicos.  São esses valo-
res que os farão aderir ou não a modelos assistenciais 
vigentes, a estratégias de intervenção sobre a saúde da 
comunidade e que determinarão o tipo de liderança 
que exercerão. Os mesmos valores balizarão sua apro-
vação às condutas de outrem e os motivarão para o 
exercício do controle social das entidades, incluindo 
as de sua classe. 

Este não é o único caminho a ser seguido, mas cer-
tamente aproximará os profissionais de enfermagem 
do apanágio honorífico do serviço. 

A propósito, apanágio significa atributo, caracterís-
tica própria, e honorífico refere-se à honra e distinção. 
Então, podemos dizer com maior simplicidade que a 
ética, aliada à defesa do interesse público e ao contro-
le social efetivo, reconduzirão a honra e a distinção 
como atributos do serviço prestado pelo COFEN à En-
fermagem e à sociedade brasileira.
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