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DESTAQUE
Coren-MS em números: 
março a agosto

Reconhecidos como essenciais durante a 
pandemia de Covid-19, os serviços do Co-
ren-MS seguem ininterruptos desde o mês 
de março -- mês em que o governo de Mato 
Grosso do Sul decretou situação de emergên-
cia no estado -- para auxiliar a Enfermagem a 
enfrentar esse difícil momento e proteger a 
saúde de toda a população.
 
Sede e subseções do Conselho continuaram 
e continuam prestando atendimento presen-
cial aos profissionais da área respeitando as 
normas de biossegurança. Isso foi possível 
adaptando o quadro de funcionários a regi-
mes de trabalho presencial com revezamen-
to e remotos, com carga horária reduzida.
  
A fiscalização do exercício profissional tam-
bém não parou, desempenhando papel fun-
damental na garantia de direitos dos profis-
sionais e orientação às instituições.

Nos casos em que foi necessário, o setor ju-

rídico ingressou com ações em defesa dos 
direitos da Enfermagem e à saúde de quali-
dade, com assistência em Enfermagem feita 
dentro dos parâmetros mínimos. Já o setor 
de processos éticos, mesmo com suspensão 
e adiamento de prazos, manteve suas ativi-
dades.

O presidente do Coren-MS, Dr. Sebastião Ju-
nior Henrique Duarte, avalia que a produtivi-
dade mantida durante a pandemia foi deci-
siva para ajudar a Enfermagem a se manter 
forte diante do desafio que enfrenta e para 
dar suporte aos sistemas de saúde. “Nós 
prestamos serviços que beneficiam profis-
sionais e a sociedade como um todo. Neste 
período de crise, ficou ainda mais evidente a 
importância do Conselho para que o direito à 
saúde seja efetivado”.



Confira abaixo um resumo das principais 
ações do Coren-MS no período de 19 de mar-
ço (data em que foi publicado decreto que 
declarou situação de emergência no estado) 
a 19 de agosto de 2020:

Departamento de Fiscalização 
582 fiscalizações e 890 orientações dadas 
por e-mail e telefone

Departamento de Inscrição, Registro e 
Cadastro 

594 novas inscrições profissionais
1.452 serviços e atendimentos prestados

Departamento Jurídico 
Participação em 3 audiências de conciliação 

Ajuizamento de 1 Ação Civil Pública (ACP) e 
participação na viabilização da contratação 

de 20 enfermeiros (7 para o Município de 
Nova Andradina, por meio da ACP 5000414-
26.2020.4.03.6002, e 13 para Dourados, por 
meio da ACP 5000076-86.2019.4.03.6002) 
 
Realização de 11 contratos admi-
nistrativos ou aditivos contratuais 

Redação e envio de 47 ofícios 

Elaboração de 67 pareceres gerais + licitação 

Redação e protocolo de 1.409 petições 
intermediárias em processos judiciais 

Ajuizamento de 97 execuções fiscais

Departamento de Processos Éticos

Abertura de 49 processos éticos 

Acompanhamento de 18 processos éticos 
que aguardam decisão devido aos prazos sus-
pensos pela pandemia



COREN EM AÇÃO
Coren-MS intervém e M�nicípio de Dourados 
efetiva 13 enfermeiros durante pandemia

A prefeitura de Dourados nomeou 13 novos 
enfermeiros para atuar no Município, sendo 
11 deles designados para a atenção básica e 
dois para a atenção especializada. A contrata-
ção se deu após o Coren-MS pedir, por meio 
de Ação Civil Pública, que o déficit no quadro 
de profissionais da Enfermagem seja solucio-
nado.

No entanto, o número de profissionais 

nomeados apenas reduz o déficit constatado 
por fiscalizações do Conselho. “Ainda teremos 
carência de enfermeiros em unidades 
públicas de saúde da cidade. Sabemos que 
o Município tem condições de realizar mais 
contratações, e continuaremos cobrando 
isso”, afirma o presidente do Coren-MS, Dr. 
Sebastião Junior Henrique Duarte.

Coren-MS pede pagamento de benefício à 
Enfermagem da Sesau com auxílio federativo

O Coren-MS uniu-se a associações e a outros 12 Conselhos Pro-
fissionais para cobrar que a prefeitura de Campo Grande insti-

tua o adicional de insalubridade à remuneração dos servidores 
e profissionais contratados da Saúde com base na Lei Comple-

mentar nº 173, que autoriza a União a enviar aporte financeiro 
aos estados e municípios brasileiros para ser gasto no enfrenta-

mento ao Coronavírus. Uma reunião foi realizada no dia 10 de 
agosto para discutir o assunto.  



NOTÍCIAS
Enfermeiros da Médicos Sem Fronteiras são 
autorizados a atuar em aldeias de Aquidauana

O Coren-MS recebeu em sua sede o coordenador da organiza-
ção humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras, José 
Lobo, e enfermeiros membros da entidade. O intuito da visita 
foi solicitar autorização para profissionais da equipe inscritos 
nos Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo e do 
Paraná atuarem em Mato Grosso do Sul temporariamente, 
durante ação que é executada junto à população indígena do 
município de Aquidauana. 

Um ano após inaugurada, a subseção do Coren-MS em 
Três Lagoas tem nova sede. O endereço é Rua Engenhei-

ro Elviro Mario Mancini, 1420 – Vila Nova.
O local tem maior espaço para atendimento e acesso 

facilitado para os profissionais da região.
 

O número de contato para ligações e mensagens de 
WhatsApp segue o mesmo: (67) 99869-9895.

Subseção de Três Lagoas começa a 
atender em novo endereço



PROFISSIONAL
Enfermeira em Bataguassu (MS) 
desabafa em depoimento ao JN

A enfermeira Kellen Hollo Bispo, douradense que trabalha em 
Bataguassu (MS), desabafa em quadro do Jornal Nacional sobre 
como o desrespeito às normas de segurança contra a Covid-19 
por parte da população afeta os profissionais da saúde. “Aca-
bamos nos isolando, saímos de casa para trabalhar, e ficamos 
sabendo de festinhas. Quem está na guerra não tem festinha, 
jantarzinho, encontro de amigos. Quem acaba sofrendo somos 
nós, porque, a tensão é: o próximo pode ser eu, pode ser você”.

Resoluções da 461ª Reunião 
Ordinária de Plenário

Na 461ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MS, os conse-
lheiros deferiram início de estudo de viabilidade para abertura 

de ponto de atendimento do Conselho no município de Corum-
bá; falaram sobre a celebração de termo de cooperação entre 
o Conselho e a Escola Técnica do SUS para realização do curso 

de qualificação para auxiliares de enfermagem; admitiram a 
abertura de dois processos éticos e indeferiram a abertura de 

um, dando parecer favorável à orientação do profissional de 
enfermagem envolvido em denúncia.    



EM MEMÓRIA
Em agradecimento ao trabalho desempenhado e em 
respeito à memória dos profissionais que perderam suas 
vidas na batalha contra a Covid-19, continuaremos lutando 
pela Enfermagem e pela saúde da população.


