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DESTAQUE
Coren-MS pede discussão de proposta que quer 
tornar parto cesária uma escolha no estado

O Coren-MS manifestou-se, em nota, em 
defesa do parto natural e humanizado em 
Mato Grosso do Sul, conforme preceituam 
as políticas nacionais de saúde da mulher e 
recomenda a Organização Mundial de Saúde 
(OMS).

O Conselho lista evidências científicas 
como razões para que o parto cesária não 
seja opção deliberada da gestante e chama 
atenção para dados de 2019 da Secretaria 
Estadual de Saúde: 62% dos partos realizados 
em 2019 foram cirúrgicos, o que distancia 

muito o estado da recomendação da OMS de 
que representem de 15% a 20% do total de 
partos em uma localidade.

“Em contato com os deputados, pedimos a 
retirada de pauta de discussão e que seja 
criado um grupo de discussão para debater 
o impacto dessa proposta na saúde das 
mulheres. Temos que buscar projetos que 
reduzam a mortalidade materna e aumentem 
o índice de nascidos-vivos, não o contrário”, 
afirma o Dr. Sebastião Duarte, presidente do 
Coren-MS. 

Leia nota na íntegra aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-pede-discussao-de-proposta-que-quer-tornar-parto-cesaria-uma-escolha-no-estado_22762.html


NOTÍCIAS
Consultórios de enfermagem despontam como 
opções de assistência à saúde em MS

A crescente busca por especialização do enfermeiro e o 
empoderamento quanto ao seu conhecimento técnico e 
científico estão fazendo com que consultórios de enfermagem 
se espalhem pelo Brasil. Em Mato Grosso do Sul, eles existem há 
mais de uma década, embora ainda desconhecidos por muitos 
dentre a própria classe e a população.
 
Cinco enfermeiras empreendedoras no estado falam sobre suas 
iniciativas, as dificuldades, e as oportunidades encontradas nos 
consultórios abertos em matéria publicada em nosso site, que 
pode ser acessada aqui. 

O Coren-MS está apoiando a campanha 
pró-vacinação levantada pelo Ministério 
Público Estadual de Mato Grosso do Sul em 
seus canais de comunicação e divulgada 
nas contas de energia elétrica distribuídas 
pela concessionária do serviço no estado, a 
empresa Energisa. Incentivar a população a 
aderir ao Programa Nacional de Vacinação é 
o objetivo da iniciativa.

Coren-MS apoia campanha pró-vacinação do 
Ministério Público Estadual

Desde o mês de setembro, as faturas de 
energia elétrica trazem frases que reforçam 
à população a importância de procurar um 
posto de vacinação e colocar as vacinas das 
crianças e adolescentes em dia. Em outubro, 
a campanha passou pelas plataformas digitais 
e para as rádios. 

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/consultorios-de-enfermagem-despontam-como-opcoes-de-assistencia-a-saude-em-ms_22695.html


NOTÍCIAS
Senhas para votar nas eleições Coren-MS estão 
disponíveis desde 28/10

As eleições do Coren-MS serão realizadas nos 
dias 8 e 9 de novembro de 2020, das 8h do 
primeiro dia às 8h do segundo dia.

Todo profissional inscrito no Conselho Regional 
e em dia com as anuidades até 8 de outubro de 
2020 está apto a votar, inclusive os remidos.  

 

Os eleitores já podem acessar o site www.
votaenfermagem.org.br e gerar a senha para 
votação, que será enviada por email ou SMS, 

conforme a opção feita pelo profissional 
no site.
 
Caso o cadastro esteja desatualizado, 
o profissional que já tiver realizado a 
coleta de dados biométricos ao emitir 
sua carteirinha poderá solicitar, mediante 
reconhecimento facial, o envio de senha 
para seu novo número de celular. Os 
dados biométricos foram coletados nas 
carteirinhas emitidas a partir de março 
de 2014. Por medida de segurança, não é 
possível usar o mesmo número de telefone 
para envio de senha a diferentes eleitores.

https://www.votaenfermagem.org.br/
https://www.votaenfermagem.org.br/


COREN EM AÇÃO
Coren-MS entrega máscaras a 
instituições de Paranaíba

O Coren-MS segue entregando máscaras do tipo 
PFF2 para profissionais da Enfermagem de Mato 
Grosso do Sul protegerem-se da infecção causada 
pelo novo coronavírus. As instituições beneficiadas 
em outubro foram o asilo Lar Santo Agostinho, 
o Hospital Psiquiátrico e a Santa Casa, todos no 
município de Paranaíba.

Principais deliberações da 463ª Reunião 
Ordinária de Plenário

Na 463ª Reunião Ordinária de Plenário, 
realizada nos dias 14 e 15 de outubro na 
sede do Coren-MS, foram esses os principais 
atos e deliberações dos conselheiros: 
–Aprovação de abertura de processo 
licitatório para contratação de empresa para 
instalar sistema de captação de energia solar, 
como medida sustentável que contribuirá 
também para a economia de recursos para a 
sede e subseção Dourados do Conselho;
–Aprovação do Parecer Técnico nº 013/2020, 
emitido pela Câmara Técnica de Assistência, 

referente ao dimensionamento da equipe 
de enfermagem no setor de hemodiálise 
convencional e móvel, bem como a 
responsabilidade da enfermagem durante 
de hemodiálise móvel;
–Análise de denúncias éticas, sendo duas 
admitidas e duas não admitidas;
–Arquivamento de denúncias de 
irregularidades em unidade de saúde de 
Campo Grande, localizada no bairro Ana 
Maria do Couto, após averiguação feita por 
enfermeiros fiscais do Conselho.



PROFISSIONAL
Experiências de quem teve covid-19 na 
Enfermagem em MS – Parte 2

No mundo, passam de 1 milhão as mortes 
registradas por infecções pelo novo coronavírus. 
Ele continua a se espalhar, com mais de 32 
milhões de casos em 188 países. E regiões 
que aparentemente haviam tido sucesso na 
contenção inicial da pandemia enfrentam o 
crescimento das infecções mais uma vez.

Em Mato Grosso do Sul, o número de casos 
desacelera neste momento, mas ainda 
é preciso atenção. Os profissionais da 
Enfermagem continuam sendo essenciais 
para salvar vidas e deter o avanço da 
covid-19, bem como seguem suscetíveis 
a tornarem-se pacientes.

Clique aqui e leia a segunda parte da 
série de entrevistas de profissionais da 
Enfermagem que foram infectados e 
venceram a Covid-19 (a primeira você 
confere neste outro link). Os casos 
descritos nela foram registrados após o 
segundo semestre de 2020.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/experiencias-de-quem-teve-covid-19-na-enfermagem-em-ms-parte-2_22703.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/experiencias-de-quem-teve-covid-19-na-enfermagem-em-ms_21908.html



