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DESTAQUE

PL 2564/20: Saiba o que o 
Coren-MS está fazendo para 
apoiar o piso da Enfermagem

   Mais de 20 anos se passaram desde que o 
primeiro projeto de lei (PL) propondo piso salarial 
para a Enfermagem brasileira foi apresentado. 
A pandemia de COVID-19 despertou a opinião 
pública para a necessidade de valorização 
social e salarial para a categoria, lançando 
luz à necessidade de fixar salários para esses 
profissionais e combater remunerações injustas, 
até desumanas em alguns casos.

A proposição legislativa pelo piso que atualmente 
ganha mais destaque é a de nº 2564/2020, 
e tramita no Senado. O Coren-MS, demais 
Conselhos Regionais e o Conselho Federal, estão 
alinhados no apoio a ela. Divulgam a proposta e 
agem em seu favor por entenderem que ela trará 
valorização e avanços ao exercício profissional 
da Enfermagem no País.

“Salários justos valorizam e motivam o 
profissional em sua atuação. Podem evitar o 
adoecimento e garantir práticas mais seguras, 

Continue lendo clicando aqui.

de forma que ele não precisará se desdobrar 
entre dois ou três empregos para sustentar 
sua família e chegar num plantão já exausto”, 
destaca o presidente do Coren-MS, Dr. Sebastião 
Duarte, que tem mais de 20 anos de experiência 
na Enfermagem. Ele completa: “Além disso, 
valoriza a profissão como escolha de carreira 
e de vida, amplia o comprometimento dos 
próprios profissionais com seu desenvolvimento 
e dá qualidade de vida”.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/pl-2564-20-saiba-o-que-o-coren-ms-esta-fazendo-para-apoiar-o-piso-da-enfermagem_24246.html
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NOTÍCIAS

   O Departamento de Fiscalização do 
Coren-MS contabiliza mais de 500 ações 
relacionadas à Covid-19 em Mato Grosso do 
Sul, para fiscalizar o exercício da Enfermagem 
nas unidades de saúde.

Desde que o primeiro caso da doença foi 
registrado no estado, são priorizadas as 
idas aos locais alvos de denúncias recebidas 
por meio da Ouvidoria do Conselho, 
e-mails ou telefones. Quando constatados 
por enfermeiros fiscais e notificados pelo 
Conselho, os problemas têm sido resolvidos 
pelas instituições, na maioria dos casos.

Os municípios que receberam ações do setor 
de fiscalização no primeiro semestre deste 
ano são 15. Somados aos já visitados de 
março a dezembro de 2020, primeiros meses 
da pandemia, correspondem à presença 
da fiscalização em instituições de saúde de 
quase todas as regiões do estado. Clique aqui para ler a matéria completa.

Mais de 500 fiscalizações 
foram realizadas pelo 
Coren-MS durante a pandemia

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/mais-de-500-fiscalizacoes-foram-realizadas-pelo-coren-ms-durante-a-pandemia_24270.html
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NOTÍCIAS

Técnica de enfermagem 
e presidente da Câmara 
de Tacuru promete apoio 
à categoria em visita ao 
Coren-MS 

   O Coren-MS convidou e a atual presidente 
da Câmara Municipal de Tacuru e técnica 
de enfermagem, Cirlene de Moraes 
de Jesus, visitou Campo Grande para 
debater as demandas da enfermagem 
da sua cidade e de todo o Mato Grosso 
do Sul. Em encontro com o presidente 
do Conselho, o Dr. Sebastião Duarte, ela 
declarou estar trabalhando em projetos 
que atendam as demandas mais urgentes 
da categoria e da Saúde.

A reunião foi a primeira de uma série que o 
Coren-MS vai realizar com a participação 
de profissionais da enfermagem eleitos 
para cargos políticos no estado. A ação 
conta com o apoio do colaborador do 
Conselho, enfermeiro e ex-vereador 

Clique para ler a matéria completa.

Hederson Fritz, e tem como proposta 
conscientizar sobre as políticas necessárias 
para melhorar as condições de trabalho da 
categoria.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/tecnica-de-enfermagem-e-presidente-da-camara-de-tacuru-promete-apoio-a-categoria-em-visita-ao-coren-ms_24239.html


Conselheiros recebem 
vice-presidente de sindicato 
para discutir interesses da 
Enfermagem

  Os conselheiros do Coren-MS receberam 
a vice-presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Área de Enfermagem de 
Mato Grosso do Sul (SIEMS), Helena Delgado, 
para alinhar os trabalhos das entidades em 
favor do interesses da Enfermagem de Mato 
Grosso do Sul.

Neste momento, o contato entre Conselho e 
Sindicato se intensifica principalmente com 
o direcionamento de demandas trabalhistas 
decorrentes da pandemia de COVID-19. “O 
que é de competência do SIEMS atender, 
mas chega até o Coren-MS, é encaminhado 
para que o profissional possa ser orientado e 
apoiado”, explica o presidente do Conselho, 
Dr. Sebastião Duarte.

Helena Delgado disse apostar na 
conscientização dos profissionais sobre 
os instrumentos normativos da profissão. 
“Sempre digo que o trabalhador da 
enfermagem vinculado a uma instituição 

privada se diferencia de um trabalhador 
comum por lidar com a exposição biológica 
e estar amparado por uma legislação 
específica, que ele precisa conhecer e 
recorrer”.

NOTÍCIAS
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Leia a matéria completa.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/conselheiros-recebem-vice-presidente-de-sindicato-para-discutir-interesses-da-enfermagem_24299.html
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PROFISSIONAIS

Prêmio Anna Nery 2021: 
Indicado em MS é técnico que 
crê no afeto para melhora da 
COVID-19

   Além de ciência e técnica, a Enfermagem é afeto. Exemplo disso é o trabalho de profissionais 
como o técnico de enfermagem Wilsomar da Silva, que está na linha de frente do combate à 
COVID-19 no maior hospital de atendimento 100% SUS de Mato Grosso do Sul.

Indicado ao Prêmio Anna Nery 2021 pelo Coren-MS, ele virou inspiração por não apenas 
cumprir suas funções durante os plantões, mas também se preocupar com o bem-estar dos 
seus pacientes, fazendo coisas assim:

Leia a matéria sobre o indicado na íntegra. 

Cortar os cabelos e as unhas, às vezes maquiar para uma videochamada com a família, e 
também ler histórias e aproximar aos ouvidos dos pacientes um aparelho celular tocando 
música, são algumas das “atividades extras” que Wilsomar faz de forma voluntária.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/premio-anna-nery-indicado-em-ms-e-tecnico-que-cre-no-afeto-para-melhora-da-covid-19_24302.html


Curso on-line do Coren-MS treina 
enfermeiros do principal hospital 
de Maracaju

  Enfermeiros do Hospital Soriano 
Corrêa da Silva, que fica no município de 
Maracaju, receberam  formação gratuita 
em Classificação de Risco. O curso foi 
elaborado e ministrado em plataforma on-
line por membros do Coren-MS.

Participaram a enfermeira responsável 
técnica da equipe de enfermagem do 
hospital, Maikelly Moreira, e outros 15 
enfermeiros. Os profissionais vão transmitir 
o que aprenderam aos colegas da área na 
unidade: mais quatro enfermeiros e 56 
técnicos de enfermagem.

PROFISSIONAIS
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A Soriano Corrêa da Silva é a principal 
unidade hospitalar de Maracaju. 
Atende a população do município e de 
distritos vizinhos, onde existem três 
assentamentos rurais. A enfermeira 
Maikelly justifica a necessidade da 
formação. “Com a troca de gestão do 
hospital e a pandemia de COVID-19, 
recebemos novos profissionais 
da enfermagem. O treinamento 
que recebemos foi essencial para 
direcionar nosso trabalho e integrar a 
equipe”.

Leia a matéria completa e saiba como solicitar cursos aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/curso-on-line-do-coren-ms-treina-enfermeiros-do-principal-hospital-de-maracaju_24287.html
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Em noite de homenagens, 
profissionais da luta contra a 
COVID-19 são reconhecidos em 
Maracaju

  Profissionais maracajuenses da enfermagem 
e de outras áreas que têm sido essenciais 
no enfrentamento à COVID-19, foram 
homenageados na Câmara Municipal, no 
mês de julho.

Técnica de enfermagem, Jordana Lopes 
recebeu a placa de homenagem destacando 
os desafios profissionais trazidos pelo vírus 
Sars-CoV-2 e o sentimento de reconhecimento 
de sua função social. “Tivemos que nos 
readequar profissionalmente e lidar com o 
medo diário no trabalho, ao mesmo tempo 
em que percebemos uma mudança no 

PROFISSIONAIS

tratamento dos pacientes em relação a 
nós: agora mais atenciosos, confiantes 
no que estamos fazendo e agradecidos”, 
relata. A colega técnica e também 
homenageada, Lucélia Tomiatti, lembrou 
que anseiam por outra mudança: a 
valorização salarial.

O presidente do Coren-MS e o enfermeiro, 
ex-vereador de Campo G rande e 
colaborador do Conselho, Hederson 
Fritz, foram convidados para participar 
da sessão solene. Aproveitaram a 
oportunidade para discutir projetos que  
podem beneficiar os profissionais da 
Enfermagem do município.

O reenquadramento funcional de 
auxiliares de enfermagem, com oferta de 
curso de complementação da formação 
de técnico de enfermagem, é uma das 
propostas apresentadas ao vereador 
Oseias, que já atuou como técnico de 
enfermagem no município e é sensível 
às causas da Enfermagem. 

Leia a matéria completa.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/em-noite-de-homenagens-profissionais-da-luta-contra-a-covid-19-sao-reconhecidos-em-maracaju_24347.html
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Justiça federal confirma 
legalidade de consultórios de 
Enfermagem

  A Justiça Federal negou pedido dos 
Conselhos Federal de Medicina (CFM) e 
Conselho Regional de Medicina de São 
Paulo (Cremesp) para anular a Resolução 
Cofen 568/2018, que regulamenta o 
funcionamento dos consultórios e clínicas de 
Enfermagem, na ação civil pública 1003819-
15.2018.4.01.3400. A sentença do juiz Rodrigo 
de Godoy Mendes, que já havia rejeitado 
o pedido liminarmente, cita dispositivos 
da Lei 7498/1986 elencando, entre as 
competências privativas dos enfermeiros, 
a  realização de consultas de Enfermagem e 
consultoria, auditoria e emissão de pareceres 
sobre matéria de Enfermagem, reiterando a 
legalidade dos consultórios.

O juiz reforçou a importância da profissão 
para a universalização do acesso à Saúde. “O 
argumento genérico de violação ao direito 
à Saúde não subsiste, notadamente porque 
o art. 196 da CRFB/1988 preconiza como 
um dos seus pilares o ‘acesso universal e 
igualitário’, sendo certo que o atendimento 

de enfermeiros, no que toca a sua 
competência e dentro de sua habilitação, é 
móvel de promover o direito à Saúde, seja 
pela sua descentralização ou atendimento 
capilarizado”.

“Seguiremos atuando para garantir o direito 
ao pleno exercício profissional”, afirma a 
presidente do Cofen, Betânia Santos. Para 
a procuradora-geral do Cofen, Tycianna 
Monte, a sentença reforça o entendimento 
judicial contra “atitudes predatórias dos 
conselhos de Medicina, que tentou cercear 
irregularmente o exercício profissional da 
Enfermagem”.

NACIONAL E INTERNACIONAL

Leia a matéria completa.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/justica-federal-confirma-legalidade-de-consultorios-de-enfermagem_24295.html



