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DESTAQUE

Eleições Coren-MS 2020: 
chapa “Enfermagem Unida, 
Coren Forte” é eleita com 77% 
dos votos válidos

Foi eleita para assumir a gestão do Conselho 
no triênio 2021 – 2023 a chapa 1 “Enferma-
gem Unida, Coren Forte”, com 77% dos votos 
válidos.
 
Dos 14.780 eleitores habilitados, 8.253 par-
ticiparam do pleito, que ocorreu das 8h do 
domingo (08/11) às 8h da segunda-feira 
(09/11). Destes, 2.826 votaram no Quadro 
I e 3.702 votaram no Quadro II da chapa 1 
“Enfermagem Unida, Coren Forte”; 496 vo-
tam nulo; e 335 votaram em branco.

Neste ano eleitoral para o Conselho Regional 
de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, ape-
nas a chapa vencedora “Enfermagem Unida, 
Coren Forte” inscreveu-se e teve a inscrição 
deferida pela Comissão Eleitoral das Eleições 
2020 locais para concorrer. O processo eleito-
ral seguiu conforme as regras definidas pelo 
Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais de Enfermagem, estabelecido pela 
Resolução Cofen nº 612/2019.

Não votou? Saiba como fazer a justificativa 
A ausência do voto deverá ser justificada para regularizar 

a situação eleitoral no sistema Cofen/Corens. O prazo é de 
60 dias após o término da eleição (ou seja, de 9/11/2020 a 

8/01/2021) para justificativas realizadas no site Vota Enferma-
gem. Após este período, o profissional poderá comparecer ao 

Coren-MS dentro do prazo de mais 120 dias (art. 29 §1º do 
Código Eleitoral) para justificar as razões de não ter votado

Leia matéria na íntegra aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/eleicoes-coren-ms-2020-chapa-enfermagem-unida-coren-forte-e-eleita-com-77-dos-votos_22872.html
https://www.votaenfermagem.org.br/
https://www.votaenfermagem.org.br/
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DESTAQUE

As anuidades do Coren-MS referente 
ao ano 2021 foram fixadas, por delibe-
ração de seu plenário de conselheiros, 
com os mesmos valores de 2020 e 2019.  
 
“É o mínimo que podemos fazer em respeito 
ao árduo trabalho desempenhado pelos pro-
fissionais no cenário de pandemia em 2020 
e considerando a desvalorização salarial que 

Pelo 2º ano consecutivo, 
Coren-MS congela valor de 
taxas e anuidades

a Enfermagem vem enfrentando desde antes 
disso”, afirma o presidente do Conselho, Dr. 
Sebastião Junior Henrique Duarte.

Leia matéria na íntegra aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/pelo-2o-ano-consecutivo-coren-ms-congela-valor-de-taxas-e-anuidades_23152.html
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NOTÍCIAS

Proposta de cesária à 
escolha da mulher cai após 
Coren-MS pedir discussão de 
projeto de lei

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do 
Sul aprovou por unanimidade o Projeto de 
Lei nº 154/2020 que, após ter o texto inicial 
contestado pelo Coren-MS e outras entida-
des da área da saúde, passou a propor que a 
analgesia para alívio da dor seja opção para 
a mulher assistida em trabalho de parto nas 
unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) 
no estado.
 
Anteriormente à modificação e aprovação, a 
proposta tinha outro enfoque. Sugeria que 
a cesariana fosse opção deliberada da ges-
tante na rede pública de Mato Grosso do Sul 
a partir da 39º semana de gestação – o que 
contraria diretrizes do Ministério da Saúde e 
Organização Mundial da Saúde (OMS), além 
de oferecer riscos à saúde da mãe e do bebê.

Em concordância às recomendações dos ór-
gãos oficiais de saúde e a evidências científi-
cas, o Coren-MS manifestou posicionamento 
favorável ao parto natural e humanizado no 

Leia matéria na íntegra aqui.

estado em nota publicada em outubro, com 
pedido para que a proposta inicial fosse leva-
da a instituições e movimentos da sociedade 
civil da área da saúde da mulher para ser dis-
cutida antes de os deputados votarem.

Presidente do Coren-MS e enfermeiro obsté-
trico, o Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte 
também dialogou diretamente com os depu-
tados pedindo a reconsideração da proposta 
quanto às cesarianas deliberadas. Ele reco-
nhece o esforço dos deputados em avaliarem 
os argumentos e modificarem o que poderia 
contribuir para a expansão da chamada “epi-
demia de cesáreas” em Mato Grosso do Sul 
e no Brasil.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/proposta-de-cesaria-a-escolha-da-mulher-cai-apos-coren-ms-pedir-discussao-de-projeto-de-lei_23024.html
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NOTÍCIAS

Profissionais da 
enfermagem receberam 
22.471 votos nas eleições 
municipais de MS

Conscientes da necessidade de maior repre-
sentação política para o avanço das pautas 
da Saúde e da sua categoria profissional, 
cerca de 60 profissionais da Enfermagem de 
Mato Grosso do Sul colocaram seus nomes 
à disposição para concorrerem às Eleições 
Municipais 2020. Segundo levantamento do 
Coren-MS junto aos dados disponibilizados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), técni-
cos de enfermagem e enfermeiros eleitos e 
classificados como suplentes no 1º turno re-
ceberam o total de 22.471 votos no estado.

Os resultados são animadores, comemora o 
presidente do Coren-MS, Dr. Sebastião Duar-
te. “Pautas da Enfermagem como a jornada 
de 30 horas, o piso salarial e o adicional de in-
salubridade agora poderão ser levadas a es-
ses representantes e possivelmente poderão 
se tornar leis nos municípios”. Ele também 
cita como ponto positivo a ampliação das 
vias de diálogo entre o Conselho Regional de 
Enfermagem, prefeitos e vereadores. “Dialo-

gando com quem está ocupando o Executivo 
e Legislativo dos municípios e é sensível às 
necessidades dos profissionais e da popu-
lação, poderemos promover mais contrata-
ções, por exemplo, considerando que temos 
déficit de pessoal na Enfermagem em várias 
cidades de Mato Grosso do Sul atualmente”. 

Leia matéria na íntegra aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/profissionais-da-enfermagem-receberam-22-308-votos-nas-eleicoes-municipais-de-ms_22996.html
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NOTÍCIAS

Fiocruz MS realiza pesquisa 
sobre os impactos da 
pandemia na saúde mental 
do trabalhador

A Fundação Oswaldo Cruz de Mato Grosso do 
Sul – Fiocruz MS, em parceria com a Fiocruz 
Brasília, realiza a pesquisa: O Impacto dos 
transtornos mentais no trabalhador e no tra-
balho em saúde no contexto da pandemia de 
Covid-19 no estado e no Distrito Federal. Na 
primeira etapa do estudo, profissionais das 
categorias Médica, Odontológica, Farmácia, 
Fisioterapia e Enfermagem são convidados a 
participar como voluntários.

As informações coletadas e a Escala DASS-21 
serão os instrumentos para a realização da 
análise georreferenciada do acometimento 
de transtornos mentais (depressão, ansie-
dade e estresse) dos profissionais da saúde, 
sendo possível identificar, ainda, questões 
referentes ao absenteísmo e afastamento.

A pesquisa está sendo conduzida por pesqui-
sadores da Fiocruz de Mato Grosso do Sul, 
Fiocruz Brasília em parceria com pesquisado-
res da Escola de Saúde Pública do Estado de 

Mato Grosso do Sul (ESP/MS), Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Uni-
versidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS), e conta com o apoio do Coren-MS 
e demais conselhos regionais dos profissio-
nais convidados a participar como voluntá-
rios respondendo ao questionário que está 
disponível aqui.

O objetivo da iniciativa é possibilitar que as 
autoridades sanitárias possam conhecer me-
lhor a influência da pandemia na saúde men-
tal dos profissionais da saúde, identificando 
e monitorando os grupos com maior proba-
bilidade de desenvolver sofrimento mental 
com vistas a disponibilizar intervenções psi-
cossociais em tempo hábil. Além disso, que 
ela também sirva para de apoio ao desenvol-
vimento de estratégias a longo prazo, aplicá-
veis no casos de outras pandemias.

https://servicos.matogrossodosul.fiocruz.br/redcap/surveys/?s=DCE3TFYC9D
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Profissionais paramentam menina 
com deficiência que encanta a 
todos e quer ser enfermeira

Para além da técnica e ciência, a Enferma-
gem é uma profissão que toca corações, as-
sim como inspira crianças como a Ana Clara 
Batista a seguir a carreira.

Aos 13 anos, a menina se identifica com o tra-
balho dedicado das técnicas de enfermagem 
e enfermeiras do Hospital Unimed, em Cam-
po Grande (MS). Ela tem paralisia cerebral 
moderada e vai à unidade periodicamente 
para receber aplicação de botox.
 
Durante a última internação para recupera-
ção do tratamento, ganhou um dia de enfer-

meira. Sorriu radiante ao se ver paramentada 
igual às profissionais que a cuidam. A ideia 
foi da técnica de enfermagem Aline Ramos 
da Costa.

“Oi, tia! Quer que eu trabalhe com você 
hoje?”, perguntou a paciente. “Assim que ela 
falou isso, peguei meu gorro, capote e más-
cara reservas e coloquei nela. A Aninha ficou 
super feliz”, conta a profissional. A “Enf. Ana 
Clara” teve direito até à identificação de seu 
nome no avental que usou.

PROFISSIONAIS

Leia matéria na íntegra aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/profissionais-paramentam-menina-com-deficiencia-que-encanta-a-todos-e-quer-ser-enfermeira_22912.html
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Novembro Roxo: equipe de 
Enfermagem do HRMS coordena 
ação especial sobre prematuridade

O Novembro Roxo é, para os profissionais 
de saúde e toda a população, mês para fa-
lar de um assunto sério, mas muitas vezes 
minimizado: a prematuridade. Tradicional-
mente neste período, a equipe de Enferma-
gem do Hospital Regional de Mato Grosso 
do Sul (HRMS) ajuda a realizar campanha 
com objetivo de sensibilizar gestantes em 
geral, além de trabalhadores e público da 
própria unidade, que é referência no estado. 

PROFISSIONAIS

As ações são coordenadas pelas profissionais 
da Enfermagem Dra. Ana Carolina Pereira 
Aragão Oliveira, enfermeira neonatologista 
no HRMS, tutora e coordenadora estadual 
do Método Canguru, e Dra. Juliana Leite, en-
fermeira e gerente da linha materno-infantil 
do HRMS. 

Leia matéria na íntegra aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/novembro-roxo-equipe-de-enfermagem-do-hrms-coordena-acao-especial-sobre-prematuridade_23134.html
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Pela 1º vez, Câmara de Dourados 
é escolhida para sediar reunião e 
julgamentos do Coren-MS

Em novembro, o Coren-MS realizou pela 
primeira vez na Câmara de Vereadores de 
Dourados a sua Reunião Extraordinária de 
Plenário (REP), que está na 145ª edição. A es-
colha do local simboliza a abertura cada vez 
maior para a ocupação dos espaços públi-
cos pelo Conselho, o que contribui para que 
mais pessoas entendam quais as funções 
desempenhadas pelo órgão em prol da En-
fermagem e da saúde de toda a população. 

AÇÃO

No ano passado, a REP foi realizada de for-
ma inédita fora da sede do Conselho. O local 
escolhido, à época, foi a subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB/MS), também 
em Dourados.

Leia matéria na íntegra aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/pela-1o-vez-camara-de-dourados-e-escolhida-para-sediar-reuniao-e-julgamentos-do-coren-ms_23079.html
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Coren-MS apoia campanha 
de enfrentamento à Tríplice 
Endemia

Por ser o mês que antecede período típico de 
chuvas, novembro foi declarado o "Mês de 
Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, 
Zika e Chikungunya” pela Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso do Sul. Parceiro da Frente 
Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Pan-
demia, criada dentro da casa de leis, o Coren-
-MS integra a iniciativa junto a parlamentares 
e outras entidades da saúde e sociedade civil. 

AÇÃO

Participando de lives sobre o assunto e di-
vulgando campanha em suas redes sociais, 
o Conselho ajuda a conscientizar a popu-
lação sobre a necessidade de manter me-
didas preventivas e vigilância a possíveis 
sintomas de Dengue, Zika e Chikungunya.  
 
O enfrentamento à pandemia de Covid-19, 
este ano, amplia a preocupação das autorida-
des com possível falta de estrutura de saúde 
para atendimento aos pacientes acometidos 
pelas três doenças endêmicas nestes últimos 
meses de 2020 e nos primeiros de 2021. Leia 
a matéria na íntegra.

Leia matéria na íntegra aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-apoia-campanha-de-enfrentamento-a-triplice-endemia-em-novembro_23090.html
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Principais deliberações da 463ª 
Reunião Ordinária de Plenário

Na 464ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), 
realizada nos dias 11 e 12 de novembro na 
sede do Coren-MS, foram esses os principais 
atos e deliberações dos conselheiros:

•Aprovação da obrigatoriedade dos pedidos 
de título de especialista em Enfermagem 
Obstétrica passarem por análise prévia do 
Grupo Saúde da Mulher do Coren-MS antes 
do registro. A medida visa garantir que o re-
gistro de especialista seja conferido somente 
para os enfermeiros obstétricos que tiverem 
realizado no mínimo 20 partos, 15 recepções 
de recém-nascidos e 15 consultas de pré-na-
tal, conforme determina a Resolução Cofen 
n° 516/2016.

•Arquivamento de denúncias de irregulari-
dades em cinco unidades de saúde de Mato 
Grosso do Sul, após averiguação feita por en-
fermeiros fiscais do Conselho. A decisão de 
arquivar foi motivada pela regularização das 
pendências.

•Análise de denúncias de infrações éticas, 
com três conciliações homologadas – sendo 

este o caminho indicado pelo plenário, sem-
pre que possível, à profissionais que respon-
dam a processo ético.

•Deferimento de três pedidos de isenção de 
anuidades de profissionais em razão de do-
ença grave, conforme previsto em lei.

•Aprovação do Parecer Técnico nº 015/2020, 
emitido pela Câmara Técnica de Assistência, 
referente à responsabilidade da equipe de 
enfermagem sobre o posicionamento do 
paciente crítico para raio-x no leito.

•Homologação do resultado do processo 
eleitoral do Conselho, através da publicação 
oficial do resultado do pleito ocorridas nos 
dias 8 e 9 de novembro.

ROP




