
1

Pantaneira

Informativo mensal do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

Janeiro/2022



SUMÁRIO

Coren-MS quer redução do déficit 
de 83 profissionais da Enfermagem 

na região de Dourados 03

Desagravo público à enfermeira 
constrangida por vereador em 
Campo Grande é aprovado 05

Coren-MS e MPMS discutem interdição 
do serviço de Enfermagem em UBS de 

Dourados 04

O que é importante saber antes 
de começar uma especialização 

em Enfermagem 07

Pesquisa vai analisar perfil 
de enfermeiros de práticas 
integrativas e tradicionais 08

Principais deliberações da 478ª 
Reunião Ordinária de Plenário 06

Anuidade 2022: aproveite os 
descontos no pagamento à vista 09

Enfermeiro sul-mato-grossense conquista 
o Brasil com humor sobre trabalhar na 
Saúde 10

Vacine-se: a vida merece um ciclo 
completo 11



3

DESTAQUE

Coren-MS quer redução do 
déficit de 83 profissionais da 
Enfermagem na região de 
Dourados

   
Entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
são necessários mais 83 profissionais para 
completar o número ideal em equipes de 
unidades de saúde localizadas na macrorregião 
de Dourados (MS). Para atender ao que exige 
a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem 
e garantir assistência à população, o Coren-MS 
dialoga com representantes de seis instituições 
visando reduzir o déficit.

Em reuniões realizadas nos dias 24 e 25 de 
janeiro, o Conselho apresentou relatórios de 
fiscalização e sugeriu a assinatura de Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) com a prefeitura de 
Antônio João; a Missão Caiuá em Dourados; 
o Hospital Evangélico de Dourados; a rede 
Cassems em Naviraí; e a prefeitura de Fátima 
do Sul. Apenas uma das instituições onde há 
insuficiência de profissionais, o Hospital da SIAS, 
também em Fátima do Sul, não pode participar 
porque seu representante foi diagnosticado 
com covid-19. Leia a matéria completa aqui.

“A região de Dourados tem uma das populações 
que mais cresce e necessita da assistência de 
Enfermagem. Estamos conversando com os 
gestores para que entendam que essa categoria 
é essencial nas unidades e não pode ficar 
desfalcada”, afirma o presidente do Coren-MS, 
Dr. Sebastião Duarte. Aos representantes das 
instituições foram dados prazos para fazerem 
novos cálculos de dimensionamento e avaliar as 
necessidades de contratações. 

Foto: Divulgação/Portal do Governo de MS

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-quer-reducao-do-deficit-de-83-profissionais-da-enfermagem-na-regiao-de-dourados_25259.html
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NOTÍCIAS

   O exercício profissional da Enfermagem 
está impedido desde 22 de dezembro de 
2021 pelo Coren-MS na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Panambi, localizada em 
Dourados (MS). Mais de um mês depois, 
em 25 de janeiro, uma reunião com 
representante do Ministério Público 
Estadual (MPMS) no município tratou da 
urgência em resolver o problema.

A falta de enfermeiro para atender a 
população motivou a interdição ética do 
serviço de Enfermagem no local, medida 
tomada pelos Conselhos Regionais 
de Enfermagem somente em caso de 
extrema necessidade. A promotora que 
se reuniu com o Coren-MS afirmou que 
foi aberta notícia de fato na Promotoria 
de sua responsabilidade e encaminhou 
ofício à Secretaria de Saúde de Dourados 
questionando se alguma providência 
foi tomada para resolver a ausência do Clique aqui para ler a matéria completa.

Coren-MS e MPMS discutem 
interdição do serviço de 
Enfermagem em UBS de 
Dourados

profissional na unidade e, em caso 
negativo, quando o problema será 
solucionado. Foi dado o prazo de 10 dias 
para resposta.

Foto: Divulgação/Folha de Dourados

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-e-mpms-discutem-interdicao-do-servico-de-enfermagem-em-ubs-de-dourados_25267.html
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NOTÍCIAS

Desagravo público à 
enfermeira constrangida 
por vereador em Campo 
Grande é aprovado

   Após apurar conflito envolvendo 
vereador e enfermeira administrativa da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Universitário, ocorrido no primeiro dia 
do ano em Campo Grande (MS), o Coren-
MS concluiu em parecer que houve 
constrangimento à profissional da saúde 
e que ela não foi detida, como afirmou o 
parlamentar.

O Conselho acompanha o caso desde a 
data dos acontecimentos e aprovou no 
dia 21 de janeiro desagravo público em 
favor da constrangida. A medida visa 
trazer luz aos fatos, reparar o prejuízo 
sofrido pela profissional e coibir novas 
atitudes como essa.

Será feita denúncia à Câmara Municipal 
de Vereadores por suposta quebra 

Clique para ler a matéria completa.

de decoro, bem como ao Ministério 
Público Estadual,  por suposto abuso de 
autoridade. Além disso, a documentação 
relacionada será encaminhada à Secretaria 
Municipal de Saúde para conhecimento 
e providências. O presidente do Coren-
MS, Dr. Sebastião Duarte, pediu também 
à Secretaria Municipal de Saúde que a 
segurança seja reforçada nas unidades 
de saúde com a presença constante da 
Guarda Municipal.

Foto: Divulgação/MPMS

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-aprova-desagravo-publico-a-enfermeira-constrangida-por-vereador-em-campo-grande_25234.html


Principais deliberações da 
478ª Reunião Ordinária de 
Plenário

  As principais deliberações da 478ª Reunião 
Ordinária de Plenário (ROP), realizada nos 
dias 20 e 21 de janeiro, foram:

– Aprovação de pareceres técnicos;

– Aprovação de pedidos de registro de 
especialista em Enfermagem Obstétrica e 
Neonatal;

– Realização da 10ª Semana da Enfermagem 
pelo Coren-MS;

– Indicação de representante do Coren-
MS ao Comitê Prevenção de Mortalidade 
Materna, Infantil e Fetal do município de 
Campo Grande (MS).

Também houve  julgamento de cinco 
processos éticos, com presença dos 
profissionais de Enfermagem envolvidos.

NOTÍCIAS
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Leia a matéria completa.

  

Foto: Ascom/Coren-MS

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/principais-deliberacoes-da-478a-reuniao-ordinaria-de-plenario_25276.html
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NOTÍCIAS

O que é importante 
saber antes de começar 
uma especialização em 
Enfermagem

   Fazer uma especialização para investir 
na carreira é o objetivo que muitos 
profissionais concretizam neste início de 
ano. Os da Enfermagem encontram várias 
opções nesta época, no entanto, precisam 
se atentar a questões importantes antes de 
se matricularem.

A primeira delas é a confiança na instituição 
de ensino escolhida. A autorização de 
funcionamento dada por órgãos oficiais 
é indicativo de idoneidade e regularidade 
e pode ser consultada de duas formas: 1) 
quando for instituição de nível médio e 
técnico, no site do Conselho Estadual de 
Educação da unidade federativa a qual 
pertencer; e 2) quando for instituição 
de nível superior, no sistema  E-MEC do 
Ministério da Educação (MEC).

A segunda questão é verificar se o curso 
de especialização é reconhecido também 

Continue lendo clicando aqui.

junto ao Conselho Estadual de Educação 
ou Ministério da Educação. A carga horária 
precisa estar de acordo com o que é exigido 
para aquela área. É recomendado, ainda, 
checar se o título da especialização presente 
nos registros desses órgãos é o mesmo lido 
no termo de matrícula e, posteriormente, 
no certificado.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/o-que-saber-antes-de-comecar-uma-especializacao-em-enfermagem_25163.html


Pesquisa vai analisar perfil 
de enfermeiros de práticas 
integrativas e tradicionais

  O Inquérito nacional sobre o perfil 
educacional e profissional de enfermeiros 
de saúde integrativa e práticas tradicionais 
(ENFPICS), coordenado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), quer 
conhecer os profissionais que estudam e 
aplicam PICS.

No Brasil, as práticas integrativas e 
complementares estão inseridas em todos 
os níveis de atenção à Saúde a partir 
desta visão ampliada do processo saúde –
doença e da promoção global do cuidado 
humano, especialmente do autocuidado. 
Com ênfase numa perspectiva de atuação 
multiprofissional, voltada à promoção da 
saúde, essas práticas envolvem, inclusive, 
aquelas integrantes do campo das “medicinas 
populares” e saberes ancestrais.

NACIONAL
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A pesquisa leva de 10 a 25 minutos 
para ser preenchida. Para participar 
é necessário ter graduação em 
Enfermagem. Não é necessário ter 
formação em PICs. Participe da 
pesquisa e contribua para o avanço 
desse estudo.

Participe da pesquisa clicando aqui.

https://www.ufrgs.br/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=316734&lang=pt-BR
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Anuidade 2022: aproveite os 
descontos no pagamento à 
vista

 A anuidade do Coren-MS está 
com os valores congelados desde 2019, 
em respeito às dificuldades salariais e 
relacionadas à pandemia de Covid-19 que 
vêm sendo enfrentadas pelos profissionais 
da Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Todos os anos, são oferecidos descontos 
para o pagamento à vista. O dia 31 de 
janeiro é a última data para aproveitar o 
de 20%. 

Para quem não conseguir realizar o 

PROFISSIONAIS

pagamento até a data, ainda é possível 
obter 10% de desconto no pagamento em 
cota única até 2 de março. 

A última oferta de desconto para 
pagamento à vista é de 5%, e fica vigente 
até 31 de março - também a data de 
vencimento da anuidade.

Estão disponíveis também opções de 
parcelamento para a anuidade 2022 e de 
anos anteriores, com condições especiais 
para regularização.

Os boletos para pagamento da anuidade 
2022 estão disponíveis exclusivamente no 
sistema de autoatendimento do Coren-
MS (clique aqui para acessar). Eles não 
serão enviados via Correios. 

Leia mais detalhes sobre a anuidade 2022.

http://corenms.gov.br/servicos-online
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/index.php?s=anuidade+2022
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Enfermeiro sul-mato-grossense 
conquista o Brasil com humor 
sobre trabalhar na Saúde

  Da enfermagem para o humor, o voo de 
Diego Besou foi rápido e intenso. Enfermeiro 
há 11 anos em Campo Grande (MS), em 2021 
deixou um emprego na área para explorar 
sua veia cômica e seguir carreira artística.

O sucesso como comediante veio nos 
primeiros vídeos postados no TikTok e 
no YouTube sobre o lado engraçado do 
trabalho na Saúde. Publicado há seis meses, 
“Enfermagem por Amor” ultrapassou 1 
milhão de visualizações nas primeiras 24 
horas no ar.

Ao ver e sentir na pele o estresse que tomava 
conta dos profissionais da saúde durante a 
pandemia de covid-19, ele foi gravando mais 
vídeos para fazer rir do cotidiano na área.

Também tem conquistado o público dos 
shows presenciais que realiza em teatros e 
casas de espetáculos Brasil afora, todos de 
acordo com as normas de biossegurança 
vigentes.

Humor com respeito – O respeito acompanha 
a arte de Diego Besou. Fazer graça com a 
rotina do trabalhador da saúde pode ser 
delicado por geralmente envolver exaustão e 
incluir desfechos difíceis, como a morte de um 
paciente. “Não é fácil, porém o trabalho do 
artista vem para suavizar as fortes emoções 
ligadas a essas profissões”, ele afirma. Cheio 
de fãs e críticos, se garante ao tirar de letra 
qualquer situação com leveza e bom humor.

PROFISSIONAIS

Leia toda a matéria aqui.

Fotos: Divulgação/Equipe Diego Besou

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/enfermeiro-sul-mato-grossense-conquista-o-brasil-com-humor-sobre-trabalhar-na-saude_25198.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/enfermeiro-sul-mato-grossense-conquista-o-brasil-com-humor-sobre-trabalhar-na-saude_25198.html
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Vacine-se: a vida merece um 
ciclo completo

  Como entidades responsáveis por orientar, 
normatizar e fiscalizar o exercício da ciência 
do cuidado em todo o território nacional, o 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Enfermagem (Cofen/Coren) reafirmam sua fé 
pública para assegurar à população, com base 
em dados concretos e fatos conclusivos, que as 
vacinas disponíveis no Brasil para a prevenção 
da covid-19 são confiáveis, seguras e eficazes 
para a redução significativa dos índices de 
hospitalizações e mortes entre crianças, adultos 
e idosos acometidos pelo vírus Sars-CoV-2.

A Enfermagem está na linha de frente, desde 
o início da pandemia. Enfrentou cada fase do 
processo e conhece de perto a dor e o sofrimento 
de pacientes e familiares infectados gravemente 
pela covid-19. Como testemunha ocular na 
tragédia que o Brasil atravessa, confirmamos: 
com a chegada da variante ômicron, combinada 
ao surto gripal de H3N2, as enfermarias e UTIs 
estão lotadas predominantemente por pessoas 
não vacinadas, inclusive crianças. Sofrimento 
sem fim para pacientes e familiares que, 
estatisticamente, poderiam estar fora dessa 
situação, se decidissem se vacinar.

NOTA OFICIAL

Leia a nota completa aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/vacine-se-a-vida-merece-um-ciclo-completo_25247.html

