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Keity Marielle 
passou por uma 

transformação na 
vida que trouxe 

melhoria na saúde 
e realização 

pessoal

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/
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MULHERES SÃO 83% DA 
FORÇA DE TRABALHO DA 

ENFERMAGEM NO MS
 

No Dia InternacionalNo Dia Internacional  
da Mulher, o Coren-da Mulher, o Coren-  

MS valorizou asMS valorizou as  
profissionais daprofissionais da  

enfermagem queenfermagem que  
lidam diariamentelidam diariamente  

com os desafios,com os desafios,

1

A auxiliar de enfermagem, Sra. Sandra 
Maria de Lima, esteve nos principais sites, 
jornais e televisão ao ser a primeira 
profissional da enfermagem a receber a 
vacina contra a covid em Mato Grosso do 
Sul. 

Quem são elas?

A Enfermagem é uma profissão 
predominantemente feminina. Desde 

suas precursoras, como Florence 
Nightingale na Europa e Anna Nery no 
Brasil, até as profissionais de hoje, que 

constituem 83,8% da força de trabalho da 
área em Mato Grosso do Sul, conforme 

dados de profissionais inscritos no 
Conselho Regional de Enfermagem de 

Mato Grosso do Sul (Coren-MS). São 23.921 
mil profissionais, sendo 7.329 mil 

enfermeiras, 14.008 mil técnicas de 
enfermagem, 2.583 mil auxiliares de 

enfermagem e 1 obstetriz.e

7.329 mil enfermeiras
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Enfermeira obstétrica do Hospital 
Universitário Maria Aparecida Pedrossian 
(Humap), Rayanne Valentin Ribeiro, viu a 
figura da enfermagem se tornar o 
‘acompanhante’ para a mãe e seu recém- 
nascido na pandemia.

Quem vê hoje, não reconhece Keity Marielle. 
Emagreceu 40 kg, está feliz por acompanhar 
o crescimento do filho e realizada como 
profissional da enfermagem atuando no 
Hospital da Caixa de Assistência ao Servidor 
do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) 
de Nova Andradina.  

Leia a reportagem completa aqui

14.008 mil técnicas de enfermagem
2.583 mil auxiliares de enfermagem

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/mulheres-sao-83-da-forca-de-trabalho-da-enfermagem-no-ms_25419.html


 MARÇO LILÁS: CONTRIBUIÇÕES DA 
ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE 

COLO DE ÚTERO

Em todo o Brasil, são esperados, anualmente, uma incidênciaEm todo o Brasil, são esperados, anualmente, uma incidência  
de 16 mil casos novos da doença, de acordo com o Institutode 16 mil casos novos da doença, de acordo com o Instituto  

Nacional de Câncer (INCA). Uma forma de prevençãoNacional de Câncer (INCA). Uma forma de prevenção  
primária desse câncer é através da diminuição do contágioprimária desse câncer é através da diminuição do contágio  

pelo HPV (principal causador do câncer de colo de útero),pelo HPV (principal causador do câncer de colo de útero),  
seja pelo uso do preservativo (masculino ou feminino)seja pelo uso do preservativo (masculino ou feminino)  

durantes as relações sexuais e com a vacinação contra o HPVdurantes as relações sexuais e com a vacinação contra o HPV

1
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Nesse contexto, destacam-se as 
importantes contribuições dos 
profissionais de enfermagem na saúde 
das mulheres que vão desde a 
prevenção, identificação, tratamento e 
reabilitação, tanto na atenção primária 
quanto em nível secundário e hospitalar.

A enfermeira Dra. Regina Pereira 
Nogueira Batista, coordenadora 
Municipal Saúde da Mulher UBS João 
Ferreira de Andrade, da cidade de 
Alcinópolis, concedeu um entrevista ao 
site do Conselho sobre o tema.  

Leia a reportagem completa aqui

O enfermeiro tem 
trabalhado em termo 
social, em linha de frente, 
no acolhimento, durante a 
coleta, durante ao 
diagnóstico, bem como 
em casos de alterações, 
que em alguns casos 
encaminhamos e 
realizamos ação 
compartimentalizada, 
cuidado em rede com o 
um todo

Enfermeira, Dra. Regina Pereira Nogueira Batista

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/marco-lilas-contribuicoes-da-enfermagem-na-prevencao-do-cancer-de-colo-de-utero_25385.html


COREN-MS SEDIA 
LANÇAMENTO DO LIVRO 

“APLICAÇÃO DO MÉTODO 
DA PESQUISA-AÇÃO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROCESSO DE ENFERMAGEM

 
 

1

Obra organizada pelasObra organizada pelas  
docentes edocentes e  

pesquisadoras dopesquisadoras do  
curso de graduaçãocurso de graduação  
em Enfermagem daem Enfermagem da  

Universidade FederalUniversidade Federal  
de Mato Grosso do Sulde Mato Grosso do Sul  

(UFMS), Vilma Ribeiro(UFMS), Vilma Ribeiro  
da Silva e Armindada Silva e Arminda  

Rezende de Pádua DelRezende de Pádua Del  
CoronaCorona
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A pesquisadora Dra. Vilma Ribeiro da 
Silva, docente aposentada, do Curso 
de Enfermagem da UFMS, sugere que o 
livro seja adotado como “livro de 
cabeceira” dos enfermeiros, pois o 
conteúdo, faz parte do exercício da 
profissão e traz reflexões sobre a 
aplicação do método cientifico à 
prática cotidiana desses profissionais.

 O livro comporta ainda a 
apresentação dos métodos de 
pesquisa: uma revisão integrativa que 
contempla o enfoque das práticas 
baseadas em evidencias, e apresenta 
evidencias do uso/aplicação do 
método da pesquisa-ação na área da 
enfermagem. 

Leia a reportagem completa aqui

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-sedia-lancamento-do-livro-aplicacao-do-metodo-da-pesquisa-acao-na-implementacao-do-processo-de-enfermagem_25393.html


A clínica enfrentou processo de 
interdição ética após fiscais 
comprovarem o déficit de 
profissionais de enfermagem na 
instituição. 

Os proprietários da Serviços de 
Assistência Médica Corumbaense 
(SAMEC), foram convocados a
firmar um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) em 14 de 
dezembro de 2021. 

Porém, como não compareceram, 
foi instaurado o rito de interdição 
ética, que consiste em dar ciência 
à instituição para manifestação, 
envio de documentos ao Coren-MS 
para os procedimentos conforme 
a Resolução 565/2017.

Leia a reportagem completa aqui

SUSPENSO PROCESSO DE 
INTERDIÇÃO ÉTICA NA 

CLÍNICA SAMEC DE 
CORUMBÁ

 

Equipes do Coren-MSEquipes do Coren-MS  
estiveram em fiscalização deestiveram em fiscalização de  
retorno na clínica SAMEC, emretorno na clínica SAMEC, em  

Corumbá-MS, para constatar:Corumbá-MS, para constatar:  
se houve contratação dese houve contratação de  

enfermeiros, se há técnicosenfermeiros, se há técnicos  
de enfermagem trabalhamde enfermagem trabalham  

sob supervisão desob supervisão de  
enfermeiros, entre outrasenfermeiros, entre outras  

situações fiscalizáveissituações fiscalizáveis

Fiscalização
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/suspenso-processo-de-interdicao-etica-na-clinica-samec-de-corumba_25435.html


UMA VIDA DE 36 ANOS DE 
ENFERMAGEM, 

PROFISSIONAL OBTÉM SUA 
INSCRIÇÃO REMIDA EM 

DOURADOS
 
 
 

1

Formada pela Faculdade deFormada pela Faculdade de  
Enfermagem de São José,Enfermagem de São José,  

Silvia começou naSilvia começou na  
enfermagem em 1985 emenfermagem em 1985 em  
São Paulo. Dra. Sílvia AlvesSão Paulo. Dra. Sílvia Alves  

Bonifácio Borgato é casada eBonifácio Borgato é casada e  
mãe de dois filhos. Ao mudarmãe de dois filhos. Ao mudar  

para Mato Grosso do Sulpara Mato Grosso do Sul  
atuou na assistência,atuou na assistência,  

docência e gestão, tendodocência e gestão, tendo  
títulos de especialistas emtítulos de especialistas em  

Saúde Pública, FormaçãoSaúde Pública, Formação  
Pedagógica e Educação aPedagógica e Educação a  

Distância. Está em Dourados,Distância. Está em Dourados,  
há 31 anos, na coordenação-há 31 anos, na coordenação-  

geral da Escola Vital Brasilgeral da Escola Vital Brasil
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A Inscrição Remida é uma modalidade 
de inscrição que isenta o profissional 
do pagamento da anuidade, desde 
que ele tenha no mínimo 30 (trinta) 
anos de inscrição. Sílvia conta como é 
importante para enfermagem ter um 
conselho como órgão de fiscalização e 
que zela pelo bom conceito da 
profissão e dos que a exerçam.

“A gente exerce uma profissão mais 
que a metade de sua vida e receber 
em troca a satisfação de ter 
contribuído todo este tempo mostra a 
importância do Conselho, muitos 
menospreza a contribuição da 
anuidade, mas só com o tempo 
exercendo a profissão vê a 
necessidade da enfermagem estar 
unida”, diz. 

Leia a reportagem completa aqui

Para alguns profissionais a 
inscrição remida remete 
aquela sensação: Que 
bom não vou mais 
contribuir com anuidade.
“Porém, eu não vejo assim. 
A enfermagem construiu a 
Sílvia de hoje, me formei 
jovem e não tinha aquela 
amadurecimento e a 
profissão me 
proporcionou uma visão 
para vida

Enfermeira, Dra. Sílvia Alves Bonifácio Borgato

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/uma-vida-de-36-anos-de-enfermagem-profissional-obtem-sua-inscricao-remida-em-dourados_25470.html


  Colaboradores da Comissão deColaboradores da Comissão de  
Ética de Enfermagem do Coren-Ética de Enfermagem do Coren-  
MS, Dra Lucienne Gamarra VieiraMS, Dra Lucienne Gamarra Vieira  

Esmi e Dr Dieimes Leandro,Esmi e Dr Dieimes Leandro,  
reforçaram as atribuições dareforçaram as atribuições da  

Comissão de Ética comoComissão de Ética como  
instância que visa assegurar oinstância que visa assegurar o  

cumprimento dos preceitoscumprimento dos preceitos  
éticos e legais da profissãoéticos e legais da profissão  

EL KADRI

Cândido Mariano

Dra. Ana Kelly do Nascimento 
(presidente da Comissão do El 
Kadri); Dra. Sabrina Ellen da Silva 
(secretária); Dra. Vania de Rezende 
Garcia (secretária); Dra. Lis Pesso 
Vilela (membro); Dr. Alphaville Brian 
Luiz Lima (membro); Sra. Ciane 
Conceição Cavalcante (membro); 
Dra. Kátia Resende de Oliveira 
(membro); Dra. Isabel Maria Soares 
(membro); Sra. Maria Aparecida de 
de Moraes (membro); Dr. Tiago 
Pereira (membro)

Dra. Prisciely Souza de Palhano 
(presidente da Comissão da 
Maternidade Cândido Mariano); Dra. 
Jéssica dos Santos Brandão 
(membro); Dra. Larissa Merlin da Silva 
(membro); Dra. Thais Souza do Amaral 
(membro); Sra. Joyce Barbosa da Silva
(membro); e Sra. Marlene Machado 
Carmona (membro).

Leia a reportagem completa aqui

COREN-MS CONCEDE 
POSSE A NOVA 

COMISSÃO DE ÉTICA DO 
HOSPITAL EL KADRI E 

MATERNIDADE 
CÂNDIDO MARIANO
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-concede-posse-a-nova-comissao-de-etica-do-hospital-el-kadri-e-maternidade-candido-mariano_25446.html


A fiscalização dos serviços prestados 
pela Enfermagem nas unidades de 
saúde visa garantir a segurança dos 
profissionais e da população 
assistida. Durante a pandemia, 
inúmeras situações relacionadas à 
indisponibilidade de equipamentos 
de proteção individuais (EPIs) e 
déficit da enfermagem nas equipes 
de atendimento em função de 
afastamentos por covid foram 
relatadas aos órgãos de saúde e de 
controle social.

"O protagonismo dos profissionais da 
saúde, em especial dos enfermeiros, 
foi algo muito relevante durante todo 
esse período pandêmico, pois eles 
precisaram ficar na linha de frente, 
enfrentando várias adversidades, 
exercendo todo o cuidado e ainda 
humanizando o processo, mesmo 
diante desta situação totalmente 
nova. Ficou evidência toda a nossa 
relevância, consolidando ainda mais 
o trabalho que vem sendo realizado 
pelos fiscais dos conselhos", disse 
Nivea.

Leia a reportagem completa aqui

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 
DO COREN-MS É 

RECONHECIDA PELO 
TRABALHO NA PANDEMIA

 
 

A menção honrosa entregueA menção honrosa entregue  
pelo Conselho Federal depelo Conselho Federal de  
Enfermagem (Cofen), foiEnfermagem (Cofen), foi  

recebida no dia 16/03, emrecebida no dia 16/03, em  
Ipojuca (PE), pelasIpojuca (PE), pelas  

representantes do Coren-MS,representantes do Coren-MS,  
coordenadora Departamentocoordenadora Departamento  

de Fiscalização, Linianide Fiscalização, Liniani  
Cristina Rodrigues MóduloCristina Rodrigues Módulo  

Carvalho; os fiscais WaldeirCarvalho; os fiscais Waldeir  
Sanches e FernandaSanches e Fernanda  

Carolynne Zagonel da SilCarolynne Zagonel da Sil  
Palma; o procurador-geral,Palma; o procurador-geral,  

Douglas da Costa Cardoso; eDouglas da Costa Cardoso; e  
a conselheira Dra. Niveaa conselheira Dra. Nivea  

Lorena TorresLorena Torres

Atuação
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/equipe-de-fiscalizacao-do-coren-ms-e-reconhecida-pelo-trabalho-na-pandemia_25482.html


O Coren-MS desde que 
começou a tramitar o PL 

2564/2020 não vem 
medindo esforços para que 

seja feita aprovação do Piso 
Salarial da Enfermagem

O dia 23 de março marcou pela boaO dia 23 de março marcou pela boa  
notícia para os profissionais da área denotícia para os profissionais da área de  
enfermagem: a Câmara dosenfermagem: a Câmara dos  
Deputados aprovou, por 458 votos a 10,Deputados aprovou, por 458 votos a 10,  
o Requerimento de Urgência parao Requerimento de Urgência para  
votação do Projeto de Lei 2564/2020,votação do Projeto de Lei 2564/2020,  
que fixa o piso salarial nacional paraque fixa o piso salarial nacional para  
as carreiras de enfermagemas carreiras de enfermagem  
(enfermeiro, técnico e auxiliar) e da(enfermeiro, técnico e auxiliar) e da  
parteira. A previsão é que até abrilparteira. A previsão é que até abril  
possa ser votado o piso pelospossa ser votado o piso pelos  
parlamentares.parlamentares.

A bancada sul-mato-grossense votouA bancada sul-mato-grossense votou  
100% a favor: Dagoberto Nogueira100% a favor: Dagoberto Nogueira  
(PDT), Loester Trutis (PL), Fábio Trad(PDT), Loester Trutis (PL), Fábio Trad  
(PSD), Beto Pereira e Bia Cavassa(PSD), Beto Pereira e Bia Cavassa  
(PSDB), Rose Modesto (União Brasil),(PSDB), Rose Modesto (União Brasil),  
Vander Loubet (PT) e Luiz OvandoVander Loubet (PT) e Luiz Ovando  
(União Brasil).(União Brasil).

O Conselho Regional de Mato GrossoO Conselho Regional de Mato Grosso  
do Sul (Coren-MS) criou a Comissão dedo Sul (Coren-MS) criou a Comissão de  
Acompanhamento do PL 2564/20 paraAcompanhamento do PL 2564/20 para  
debater ações que possam ajudardebater ações que possam ajudar  
pelo “voto sim” ao Piso Salarial dapelo “voto sim” ao Piso Salarial da  
Enfermagem.Enfermagem.  

No início de abril será feitas visitas aosNo início de abril será feitas visitas aos  
gabinetes dos oito deputados federaisgabinetes dos oito deputados federais  
de Mato Grosso do Sul para reforçar ode Mato Grosso do Sul para reforçar o  
apoio à classe.apoio à classe.  

Formado por profissionais daFormado por profissionais da  
enfermagem, a Comissão deenfermagem, a Comissão de  
Acompanhamento do PL 25/64 temAcompanhamento do PL 25/64 tem  
realizado reuniões em busca derealizado reuniões em busca de  
visibilização de projeto de lei, formaçãovisibilização de projeto de lei, formação  
de parceria com sindicatos por amplade parceria com sindicatos por ampla  
divulgação, e elaboração de panfletosdivulgação, e elaboração de panfletos  
e adesivos a serem distribuídos eme adesivos a serem distribuídos em  
unidades de saúde e hospitais.unidades de saúde e hospitais.

Mobilização

Pressionou enviando ofício aos três 
senadores por Mato Grosso do Sul – 
Nelson Trad Filho (PSD), Simone Tebet 
(MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) 
solicitando apoio e gravação de vídeo 
em suas redes sociais

Junto a outras entidades representativas 
da Enfermagem, participou do ato “Todos 
pelo PL 2564”, que se encerrou com a 
entrega de pedido para colocar o projeto 
em pauta, no gabinete do senador 
Rodrigo Pacheco em Belo Horizonte (MG) 

Consulta pública aberta pelo 
Senado, que atingiu 1 milhão 
de votos a favor 

Tem cobrado comprometimento 
de cada um dos oito deputados 
federais com a classe

Leia a reportagem completa aqui

 PL 2564/2020

Piso
Salarial

101010

BANCADA DE MS VOTA 
100% A FAVOR SOBRE 

REQUERIMENTO DE 
URGÊNCIA AO PISO 

SALARIAL DA ENFERMAGEM
 
 
 

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/bancada-de-ms-vota-100-a-favor-sobre-requerimento-de-urgencia-ao-piso-salarial-da-enfermagem-veja-os-demais-parlamentares-que-votaram-a-favor-e-contra_25493.html


O relatório final será entregue ao Tribunal de Contas da União 
(TCU), órgão fiscalizador de controle interno e externo

O Coren-MS atua no âmbito 
das instituições de saúde do 
Estado de Mato Grosso do Sul 
dotadas de recursos humanos 
de Enfermagem, que realizam 
ações relacionadas aos 
cuidados assistenciais diretos 
de enfermagem ao indivíduo, 
família ou comunidade, seja 
na área hospitalar, 
ambulatorial, ou da promoção 
e prevenção da saúde.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA APRESENTA 
BALANÇO DE AÇÕES 2021 EM MATO GROSSO DO SUL

 
 

480ª ROP
Foram definidas ações para 

inauguração das subseções de 
Três Lagoas e Dourados, que 

ocorrem em maio, no Mês da 
Enfermagem. E a suspensão da 

interdição ética da clínica da 
SAMEC de Corumbá, após 

admissões de mais dois 
enfermeiros no quadro de 

profissionais.
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Leia a reportagem completa aqui

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/reuniao-ordinaria-de-plenaria-apresenta-balanco-de-acoes-2021-em-mato-grosso-do-sul_25503.html


Todo cidadão poderá ter acesso a 
plataforma “Enfermagem em 
Números MS”. Em breve, vai estar 
disponibilizada para consulta no 
site do Coren-MS 
(http://www.corenms.gov.br/).

Além de promover a publicidade 
de dados relacionados ao perfil 
profissional, será um instrumento 
de pesquisa contribuindo para 
estudos e trabalhos técnicos, 
consulta da imprensa. Para isso, a 
plataforma disponibiliza mapas e 
diversos filtros, como busca por 
cidades, gêneros, idades, entre 
outros.

Atualmente são 28.797 inscrições 
ativas no Coren-MS, sendo 27.102 
profissionais, desses 8.793 são 
enfermeiros(a), 16.832 técnico(a) 
de enfermagem, 3.169 auxiliares de 
enfermagem, 2 atendentes de 
enfermagem e 1 obstetriz. 

Leia a reportagem completa aqui

COREN-MS LANÇA 
“ENFERMAGEM EM 

NÚMEROS MS”: 
PLATAFORMA ONLINE DE 

CONSULTA A DADOS 
SOBRE A CLASSE

 
 

  Essa nova ferramenta queEssa nova ferramenta que  
vai elencar dados do sistemavai elencar dados do sistema  

sobre o perfil dossobre o perfil dos  
profissionais, disponibilizandoprofissionais, disponibilizando  
mapas, diversos filtros comomapas, diversos filtros como  
distribuição de profissionaisdistribuição de profissionais  

por cidade, gênero, idade,por cidade, gênero, idade,  
entre outrosentre outros

Perfil da Enfermagem
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-lanca-enfermagem-em-numeros-ms-plataforma-online-de-consulta-a-dados-sobre-a-classe_25521.html

