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Edição nº 3  -  Agosto 2015 

O Presidente Dr Diogo Nogueira do 

Casal, a Conselheira Dra Mara Olivei-

ra de Souza e o Conselheiro Reinaldo 

Sebastião Souza, do Coren-MS 

(Conselho Regional de Enfermagem 

de Mato Grosso do Sul) reuniu-se no 

mês de julho com o presidente do 

CRF-MS (Conselho Regional de Far-

mácia de Mato Grosso do Sul), Dr. 

Ronaldo Abrão para debater assun-

tos relacionados as duas profissões. 

Dentre os principais temas estão à 

prescrição de medicamentos por 

profissionais da Enfermagem e a 

dispensação de medicamentos pelo 

farmacêutico. 

A reunião foi o um procedimento 

inicial para que haja consenso entre 

as profissões e os Conselhos em suas 

respectivas áreas de atuação. 

“Podemos programar mais reuniões 

técnicas, definindo assim um padrão 

aos profissionais. Em seguida, vamos 

desenvolver cursos e seminários no 

Estado, com as duas classes partici-

pando”, sugeriu o presidente do 

Coren-MS, Dr. Diogo Nogueira do 

Casal. 

O presidente da Comissão de Saúde 

Pública do CRF-MS, Wilson Hiroshi 

participou da reunião e colocou em 

pauta algumas dúvidas da classe 

farmacêutica. “Os enfermeiros pres-

crevem alguns medicamentos no 

serviço público, mas gostaríamos de 

saber em quais situações elas po-

dem ser aceitas”, indagou Hiroshi. 

A conselheira Coren-MS, Mara Oli-

veira de Souza esclareceu que o en-

fermeiro prescreve conforme proto-

colos instituídos no Sistema Único 

de Saúde pelos programas do minis-

tério da Saúde, organizados nos ser-

viços públicos de âmbito estadual e 

municipal e nas instituições de Saú-

de. “O enfermeiro prescreve confor-

me os protocolos e as rotinas da 

instituição, essa atribuição está ga-

rantida em Lei Federal”. 

O segundo assunto em pauta foi à 

questão da dispensação de medica-

mentos. A situação ocorre com mais 

freqüência pelos técnicos e auxilia-

res de enfermagem que acabam 

executando essa atividade e no en-

tendimento do Conselho de Farmá-

cia é atribuição do profissional far-

macêutico. “Muitos casos de desvio 

de função com o técnico e o auxiliar 

de enfermagem foram registrados, 

inclusive, os farmacêuticos tendo a 

responsabilidade por estes. Gostarí-

amos de estudar uma alternativa 

para evitar que isso aconteça”, res-

saltou o Abrão. 

O presidente do Coren-MS colocou 

que compete ao Conselho de Farmá-

cia fiscalizar o exercício de sua pro-

fissão. “Muitos casos de desvio de 

função com o técnico e o auxiliar de 

enfermagem, acontecem pela au-

sência do farmacêutico nos locais de 

dispensação de medicamento, que 

deve ser diferenciado do local de 

administração de medicamentos. 

Também existe uma pressão admi-

nistrativa do gestor, seja secretário 

de saúde ou diretor da instituição, 

até mesmo da administração muni-

cipal e dos responsáveis pela organi-

zação institucional, pública, filantró-

pica ou privada”, explica o presiden-

te do Coren-MS.   

O presidente Diogo e os conselhei-

ros relataram ter conhecimento da 

situação e assim como o primeiro 

assunto, acaba sendo resultado da 

falta da estrutura na saúde. “O téc-

nico e auxiliar de Enfermagem não 

pode ser supervisionado pelo farma-

cêutico e sim pelo enfermeiro. A 

fiscalização do Coren-MS está traba-

lhando contra esta situação, notifi-

cando e suspendendo. Recentemen-

te julgamos dois casos em Mato 

Grosso do Sul em que foram notifi-

cados por várias vezes e tivemos que 

abrir processos éticos”, avisa o presi-

dente do Coren-MS. 

Os conselhos consideraram o encon-

tro e a parceria como positivos e 

almejam a resolução dos pontos de 

conflitos, assim como ficou confir-

mado a realização de um Seminário 

sobre prescrição, dispensação e 

administração de medicamentos, 

ainda para esse 2º semestre de 

2015.  

Estiveram presentes na reunião tam-

bém, o coordenador da fiscalização, 

Jefferson Estevan Francisco e a cola-

boradora Deise Clemente do Coren-

MS. Pelo CRF-MS, também o conse-

lheiro e secretário geral do CRF/MS, 

Adam Adami Macedo e o assessor 

jurídico do CRF/MS, Marcelo Alexan-

dre. 

Coren-MS e CRF-MS debatem prescrição e dispensação 

de medicamentos na enfermagem 

http://www.corenms.gov.br
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C o r e n - M S  s o l i c i t a  c o n v ê n i o  c o m  a  V i g i l â n c i a  

S a n i t á r i a  d e  M S  e m  p r o l  d a  f i s c a l i z a ç ã o  

PALAVRA DO PRESIDENTE 

O Coren-MS (Conselho Regional de Enfer-

magem de Mato Grosso do Sul) se reuniu 

com a Vigilância Sanitária do Estado para 

debater um convênio entre os órgãos, na 

intenção de agilizar e organizar os trabalhos 

na área da saúde e principalmente da Enfer-

magem. 

O presidente do Coren-MS, Dr. Diogo No-

gueira do Casal, abriu a reunião solicitando 

o convênio, visando resolver os problemas 

enfrentados pela Enfermagem em todo Es-

tado.  

Os temas da reunião com o CRF-MS em dias 

anteriores (prescrição de medicamentos por 

enfermeiros e desvio de função na enferma-

gem)  foram usados como base para solici-

tar o apoio. “Enfrentamos muitas dificulda-

des com algumas situações, como por 

exemplo, na fiscalização. Alguns casos são 

de competência da vigilância, mas, também, 

cabe vistoria do Coren-MS para garantir ao 

profissional de enfermagem o exercício da 

profissão sem riscos”, Drª Mara Oliveira de 

Souza. 

O gerente de processos Sanitários, Fabricio 

Buthevicius, trata como positiva a ideia do 

convênio e relembra que a Vigilância Sanitá-

ria do Estado atende demandas de fiscaliza-

ções repassadas pelo Coren/MS. 

“Recebemos alguns relatórios do Coren/MS, 

mas enfrentamos uma grande dificuldade 

de adequação das instituições e também é 

muito complicado fechar algum hospital”, 

avalia Buthevicius. 

A enfermeira e fiscal da Vigilância, Janaína 

Andreotti, também participou da reunião e 

se mostrou contente com a aproximação do 

Conselho. “Estou muito feliz com essa apro-

ximação. Já presenciamos muitas situações 

difíceis relacionadas aos profissionais da 

Enfermagem. Com Coren-MS ao nosso lado, 

estamos reforçados na fiscalização”, comen-

ta. 

Outro assunto muito debatido, apresentado 

pela conselheira Mara Oliveira de Souza, foi 

a questão da segurança no trabalho, quan-

do profissionais da saúde, principalmente 

da Enfermagem prestam serviços a empre-

sas, indústrias e instituições que possuem 

ambulatórios, com pronto atendimentos. O 

acesso para fiscaliza-las é restrito. “A vigi-

lância não consegue fiscalizar profissionais 

nesta situação. Esse apoio que estamos re-

cebendo do Coren-MS pode abrir essa por-

ta”, expos o gerente técnico, Adam Adami. 

A fiscal Janaína propôs o para o Conselho 

encaminhar as demandas à Vigilância Sani-

tária, para que assim possa ajudar na cons-

cientização dos profissionais e daqueles que 

os contrata. “Desde que assumi a presidên-

cia do Coren, propus a democratização do 

órgão. Superar todas as barreiras, seja a 

instituição filantrópica, privada ou pública, 

vamos dar atenção e fiscalizar todas”, reafir-

mou o presidente Diogo Casal. 

Os órgãos entraram em consenso pela qua-

lificação da Enfermagem e planejaram para 

os próximos meses realizar eventos, princi-

palmente no que se refere a segurança do 

paciente e do profissional de enfermagem 

na administração de medicamentos. 

“Saímos desta reunião muito satisfeitos, 

com a sensação de elevar a participação dos 

órgãos em prol da sociedade”, avaliou o 

presidente Diogo. 

Também participaram da reunião o coorde-

nador de fiscalização do Coren-MS, Doutor 

Jefferson Estevan. Pela Vigilância Sanitária, 

participaram a gerente de fiscalização San-

dra Gomes, os fiscais Rubens Trombini e 

Patrícia Fiorin; e também a técnica em saú-

de do trabalho, Karine Taveira. 

   PALAVRA DO PRESIDENTE 

Nesta 3ª edição do Boletim Eletrônico do Coren/MS destacamos o 

nosso discurso de abertura da 5ª Semana de Enfermagem do Mato 

Grosso do Sul, apresentando o mesmo na íntegra. 

É com imensa satisfação que o Conselho Regional de Enfermagem 

– Coren/MS e o Conselho Federal de Enfermagem realizou em 

Campo Grande, nessa Terra Morena a 5ª Semana de Enfermagem 

do Mato Grosso do Sul – 5ª SEMS. 

Mesmo não acontecendo no mês de maio comemorativo a Sema-

na de Enfermagem Nacional, não perdeu o brilho. Realizamos com 

muito vigor e determinação, pautados, nos alicerce da dignidade 

humana, de compromisso com a Enfermagem e a Sociedade do 

nosso Estado. Sendo esta Semana de Enfermagem, com certeza 

um MARCO HISTÓRICO no estado do Mato Grosso do Sul, porque 

também não dizer de grande representação regional e nacional. 

Faço aqui um agradecimento muito especial ao Dr. Manuel Carlos 

Neri e a todos os Conselheiros do Conselho Federal de Enferma-

gem, por nos oportunizar a realização desta 5ª Semana de Enfer-

magem 

Quero aqui enaltecer o Cofen pela realização da Pesquisa Perfil da 

Enfermagem no Brasil. Uma pesquisa científica, séria e verdadeira, 

desenvolvida pela Fiocruz, apresentado a realidade da Enferma-

gem Brasileira e Sul-Mato-Grossense. 

Nesse período que estamos na Gestão do Coren/MS muitos traba-

lhos já foram realizados e estivemos presentes em todas as regiões 

e nas instituições da Capital, com fiscalização do exercício da En-

fermagem, criação e capacitações de comissões de ética, cursos de 

Sistematização da Assistência, Dimensionamento e relações de 

trabalho para a classe. 

Na conjuntura que se encontra a saúde, os profissionais de enfer-

magem não podem ser penalizados nas suas condições de traba-

lho, salário e jornada de trabalho, para tanto participamos do Mo-

vimento das Instituições de Enfermagem, defendemos os profissi-

onais de enfermagem nos seus direitos e consequentemente na 

garantia da assistência à população. 

Para alcance das melhorias é necessário o fortalecimento da clas-

se, com a consciência política de cada profissional, cada estudante. 

Pense no seu agir profissional, no seu agir ético e no seu agir políti-

co. 

Vivemos um momento importante de reestruturação responsável 

do Coren/MS no trabalho desenvolvido pelos membros da Junta 

Interventora, que sabiamente o Cofen manteve por mais um perí-

odo. 

Vivenciar a 5ª Semana de Enfermagem Coren/MS2015 é resultado 

de uma organização científica, técnica e cultural, que nos propõe 

discussões e reflexões sobre a enfermagem, a saúde e a sociedade. 

Destacamos a importância da presença do Dr. Manoel Neri, presi-

dente do COFEN e por destinar relevantes ações para Enfermagem 

do Brasil e do Mato Grosso do Sul. 

Eu, enquanto Presidente, reafirmo meu compromisso com a Enfer-

magem que é: trabalho buscando realizá-lo com competência, 

dignidade, honestidade e a cima de tudo com amor. 

 Um grande abraço. A GENTE AMA A ENFERMAGEM. 

  

 

http://www.corenms.gov.br
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Coren-MS fecha 5ª SEMS com chave de ouro e reconhecimento de participantes 

Os profissionais que compareceram, 

participaram de forma assídua dos 

debates, por fim elogiaram o evento 

como um todo e estão otimistas com 

as ações do Conselho junto a socie-

dade e a classe.  

“Confesso que durante toda minha 

carreira na enfermagem, ouvia muito 

pouco sobre o Coren. Tinha uma 

imagem ruim, a SEMS serviu para 

mudar minha visão. Vejo uma dire-

ção focada em trabalhar por nós. 

Creio que a partir deste evento, mui-

tos vão pensar como eu e vão somar 

ao Conselho”, relatou o profissional. 

“Sentimos a atual gestão muito pre-

sente a atuante. Um presidente que 

não precisa de hora marcada, com a 

porta da sua sala sempre aberta para 

nos receber”, compartilhou a enfer-

meira. 

Todos os depoimentos levaram o 

presidente doutor Diogo do Casal a 

se emocionar. “Estou sem palavras 

para o momento. Fazemos tudo de 

coração e em prol da Enfermagem. 

Na próxima Semana da Enfermagem 

não serei o presidente, mas vou estar 

aqui presente para participar”, afir-

mou. 

Trabalhos científicos premiados—

Foram divulgados durante o encerra-

mento da 5ª SEMS (Semana de En-

fermagem de Mato Grosso do Sul) os 

trabalhos científicos vencedores des-

ta edição. Na categoria estudante, 

Isabella Beatriz Gonçalves Leme, da 

UFMS (Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul) foi a vencedora com o 

trabalho “Experiência como Extensio-

nistas Voluntários no Projeto Rondon 

no Distrito de Ladário-MS”. 

Na categoria de Enfermeiros, Ales-

sandra Aparecida Vieira Machado, de 

Dourados foi a vencedora com o te-

ma “Avaliação da Infecção por HPV 

em Mulheres Atendidas em Unida-

des de ESF de Dourados, MS”. 

Ambas vencedoras foram premiadas 

também com viagem ao 18ª CBCENF 

(Congresso Brasileiro dos Conselhos 

de Enfermagem), sendo garantido a 

elas passagens aéreas (Campo Gran-

de/João Pessoa/Campo Grande) e 

hospedagem durante o evento, com 

apoio do Conselho Federal de Enfer-

magem. 

Na Categoria de Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem não teve premiação por 

ausência de trabalho nessa modali-

dade. 

Encerramento da programação- Du-

rante o encerramento da 5ª SEMS, 

no dia 4 de julho, sábado,  foi consti-

tuída a “Carta da Enfermagem de 

Mato Grosso do Sul 2015”. Como de 

praxe nesta gestão, num processo de 

democratização das ações, para ela-

boração do documento foi aberta em 

plenária à opinião do público. Profis-

sionais puderam apresentar proposi-

ções verbalmente, por escrito e tam-

bém encaminhar sugestões ao email-

presidência@corenms.gov.br. Em 

breve a Carta será disponibilizada na 

íntegra no site do Conselho. 

O Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul) em conjunto com o Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) realizou de 2 a 4 

de julho em Campo Grande, a 5ª SEMS – 5ª Semana da Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Foram mais de 20 horas de atividades, com palestras, mesa 

redonda, seminários, debates e depoimentos, todos relacionados as políticas públicas e ao exercício profissional da Enfermagem, com muita troca de ex-

periências e informações para buscar melhor valorização e reconhecimento. 

O Coren-MS realizou nno mês de julho 

TACs (Termo de Ajuste de Conduta) em 

instituições e órgãos de Nova Andradi-

na, Fátima do Sul e Dourados. Entre os 

locais, estão o Hospital Cassems de 

Nova Andradina, Clinica Endogastro 

LTDA, Clinica Gastroclinica Dourados, 

Secretaria Municipal de Saúde de Fáti-

ma do Sul, Centro do tratamento do 

Cancer – Dourados e com o Hospital 

Universitário HU-UFGD – Dourados. 

No Hospital de Nova Andradina foram 

realizados TACs para a contratação de 

mais um enfermeiro para colaborar 

com o índice de segurança técnica e 

aumentar seu quadro de enfermeiros. 

No Centro de Tratamento de Câncer – 

Dourados, foi solicitada a contratação 

de mais um enfermeiro que tem como 

objetivo adequar a equipe de enferma-

gem, na unidade de internação do cen-

tro de tratamento do Câncer, de acor-

do com cálculos baseados na Resolu-

ção COFEN 293/2004 e a Lei do exercí-

cio profissional 7.498/86. 

Foi realizado também TAC com a Se-

cretaria  Municipal de Saúde de Fátima 

do Sul, para manter no seu quadro 12 

enfermeiros e 16 profissionais de nível 

médio cumprindo assim a lei e os cál-

culos preconizados pelo COFEN. 

Reuniões para discussão do quadro dos 

profissionais foram realizadas com a 

clinica endogastro-LTDA, Hospital Uni-

versitário HU-UFGD – Dourados e Clini-

ca Gastroclinica Dourados. 

C o r e n - M S  r e a l i z a  TA C s  e m  N o v a  A n d r a d i n a ,  

F á t i m a  d o  S u l  e  D o u r a d o s  

O presidente do Coren-MS 

(Conselho Regional de Enfermagem 

de Mato Grosso do Sul), Doutor 

Diogo Nogueira do Casal, participou 

da reunião com os presidentes dos 

demais Conselhos do País, , em Sal-

vador-BA. 

Durante o evento foram eleitos os 

novos integrantes eleitos para os 

conselhos deliberativo e fiscal do 

MuNEAN (Museu Nacional de Enfer-

magem Anna Nery). E o presidente 

Diogo inclusive foi eleito ao conse-

lho fiscal do Museu. 

Ainda no evento, foi confirmada da 

vinda de uma comissão do Cofen 

(Conselho Federal de Enfermagem) 

ao Mato Grosso do Sul para sindi-

cância que motivou a intervenção. O 

procedimento é padrão e apura 

como está atuando o Coren-MS 

nesta gestão. 

Por meio de projetos socioculturais, 

o MuNEAN busca,  estabelecer elos 

de interação com o público, enfati-

zando a importância do profissional 

de enfermagem na sociedade. 

P r e s i d e n t e  d o  C o r e n - M S  p a r t i c i p a  d e  e n c o n t r o  

n a c i o n a l  e  é  e l e i t o  a  c a r g o  d o  M u N E A N  

http://www.corenms.gov.br
mailto:emailpresidência@corenms.gov.br
mailto:emailpresidência@corenms.gov.br
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Membros Coren-MS 
Presidente Dr. Diogo Nogueira do Casal; 
Secretária Drª Judith Willemann Flôr;  
Tesoureira Drª Elaine Cristina F. Baez Sarti;  
Drª. Vanessa Pradebon; 

Drª Mara Oliveira de Souza; 
Drª Cacilda Rocha Hildebrand; 
Sr. Reinaldo Sebastião Souza Ferreira; 
Drº Antônio José Coutinho 
 

O Coren-MS (Conselho Regional de Enfer-

magem de Mato Grosso do Sul) entregou 

no último mês de julho os alimentos arre-

cadados durante a realização da 5ª SEMS 

(Semana de Enfermagem de Mato Grosso 

do Sul), que aconteceu de 2 a 4 julho, na 

Capital. A instituição beneficiada foi a 

Afrangel (Associação Franciscana Angeli-

na). 

Cerca de 170 kg e mais 5 litros de leite e 

óleo de soja foram entregues aos repre-

sentantes da instituição. “Ficamos muito 

felizes pela lembrança e pela doação. 

Qualquer ajuda é sempre bem vinda”, 

ressalta a técnica em enfermagem da insti-

tuição, Alessandra Caroline. 

A Afrangel é uma instituição que cuida de 

50 crianças e adolescentes com Aids, ou, 

filhos de pais com o vírus. Todos os dias 

eles embarcam em um ônibus da institui-

ção que as levam à sede, onde recebem 

aulas de educação, cidadania e os cuida-

dos com a saúde. Ao fim do dia, são leva-

dos aos pontos mais próximos de suas 

respectivas residências. 

“Dependemos de doações, pois a institui-

ção existe graças a elas. Não só de alimen-

tos, mas também de materiais de limpeza, 

pois utilizamos muito”, ressalta Alessan-

dra. 

Fundada há 18 anos, a instituição atual-

mente é coordenada pela Irmã Madalena 

Aparecida e conta com voluntários educa-

dores, dois técnicos em enfermagem, uma 

psicóloga, uma assistente social e um mo-

torista. Ainda necessitam de voluntários, 

como enfermeiros, fisioterapeuta , fono-

audiólogo e professor de informática. 

Interessados em fazer doação ou ser vo-

luntário, podem entrar em contato pelo 

número (67) 3365-0590 ou pessoalmente 

na sede, localizada na Rua do Seminário, 

Jardim Seminário, 2170. 

Instituição que cuida de crianças com HIV   

recebe alimentos arrecadados na 5ª SEMS  

A fiscalização do Coren-MS (Conselho Regional 

de Enfermagem de Mato Grosso do Sul) reuniu

-neste mês de julho (10) com as principais 

autoridades da saúde indígena para debater 

alternativas e propostas para a atenção a saú-

de indígena do Estado. 

Entre os tópicos tratados, estiveram a infraes-

trutura do sistema, tais como Sesai, a DSEI 

(Distritos Sanitários Especiais Indígenas), o 

Polo Base e a ESF Indígena (Posto de Saúde 

Indígena com estrutura mínima básica ou 

NASF (equipe multidisciplinar). 

Também estiveram na pauta a Assistência de 

Enfermagem à saúde indígena; o referencia-

mento da Casai como ponto estratégico de 

apoio; a possibilidade de parceria entre as 

instituições e por fim a apresentação dos re-

sultados do último ano de gestão. 

Coren-MS participa de reunião por melhorias na assistência indígena 

O Coren-MS (Conselho Regional 

de Enfermagem de Mato Grosso 

do Sul) realizou entre os dias 3 e 

7 de agosto a força tarefa que 

visitou os municípios de Sidrolân-

dia, Maracaju, Caarapó, Doura-

dos, Juti, Naviraí, Nova Andradi-

na, o distrito de Casa Verde e 

Nova Alvorada do Sul. 

Foram realizadas visitas de sur-

presa em diversas instituições, 

cursos e palestras também foram 

ministrados para estabelecimen-

tos de ensino, com temas envol-

vendo a atuação do Conselho e 

visualizar a situação da classe. 

Além do presidente, Dr Diogo 

Nogueira do Casal, a “caravana” 

do Coren-MS contou com a parti-

cipação dos conselheiros Mara 

Oliveira de Souza, Judith Wille-

mann Flor e Reinaldo Sebastião; 

também o secretário da presi-

dência Luan Gomes. 

Coren-MS visita nove municípios em cinco dias 

e  conclui força tarefa realizada em agosto 

O Coren-MS (Conselho Regional 

de Enfermagem de Mato Gros-

so do Sul) iniciou no mês de 

julho, um grupo de trabalho 

para avaliação e acompanha-

mento para implantação de 

instrumentos da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem 

(SAE). O grupo foi criado com 

aval da Portaria do Coren-MS 

n.136/2015 e é composto pelas 

enfermeiras Ana Patrícia Ricci, 

Francine Ramos, Mara Oliveira 

de Souza e Vanessa Pradebon. 

O grupo tem entre seus princi-

pais objetivos, trabalhar em 

apoio ao departamento de Fis-

calização do Coren-MS nas 

ações que envolvam a SAE; 

avaliar os instrumentos elabo-

rados para a aplicação do Pro-

cesso de Enfermagem que 

atendem a resolução Cofen 

358/2009; avaliar a estrutura e 

formas de aplicar dos instru-

mentos e também emitir pare-

ceres sobre os instrumentos e 

acompanhar a implantação dos 

mesmos. 

Além do trabalho de apoio ao 

departamento de Fiscalização, 

o grupo poderá receber através 

de demanda espontânea, ins-

trumentos elaborados pelos 

serviços de enfermagem, do 

Mato Grosso do Sul. 

Coren-MS cria grupo de estudos para a Sistematiza-

ção da Assistência de Enfermagem  

http://www.corenms.gov.br

