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Sala de descanso para enfermagem passa a 
ser obrigatória em hospitais de todo MS

 
Os hospitais públicos e 
particulares de Mato Grosso do Sul 
terão prazo de 180 dias para 
disponibilizar espaço físico com 
condições adequadas de 
convivência e repouso para a 
equipe de enfermagem durante 
repouso de horário de trabalho. 

De autoria do deputado estadual 
Marçal Filho e coautoria de 
Evander Vendramini (PP), a Lei 
5.915 sancionada no dia 07/07, pelo 
governador Reinaldo Azambuja 
(PSDB), era bastante aguardada 
pela categoria de enfermagem.

A aprovação do projeto era muito 
aguardada pelo Conselho Regional 
de Enfermagem (Coren-MS). 

Conhecida como “Lei do Descanso 
Digno”, ela é uma realidade nos 
estados de Alagoas, Rio de Janeiro 
e Rondônia e a proposta tem como 
objetivo fazer com que as 
instituições de saúde sul-mato- 
grossenses, sejam elas públicas ou 
privadas, a disponibilizarem 
espaço físico com as condições 
adequadas de convivência e 
repouso aos enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem,
durante o horário de trabalho.

Leia a reportagem completa no 
link
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/sala-de-descanso-para-enfermagem-passara-a-ser-obrigatoria-em-hospitais-de-todo-o-estado-de-mato-grosso-do-sul_25830.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/sala-de-descanso-para-enfermagem-passara-a-ser-obrigatoria-em-hospitais-de-todo-o-estado-de-mato-grosso-do-sul_25830.html


Aprovado o Projeto de Lei 
2564/2020, tanto na Câmara dos 
Deputados e no Senado, o projeto 
garantiu a proteção constitucional 
antes do recesso parlamentar.

A PEC 11/2022 instituiu que os novos 
pisos sejam questionados na 
Justiça com argumento de "vício 
de iniciativa". 

Além disso, o texto prevê que a 
União, estados, Distrito Federal e 
municípios terão até o fim do 
exercício financeiro de publicação 
da futura lei para fazer adequação 
da remuneração dos cargos ou dos 
respectivos planos de carreira.

O piso mínimo inicial é de R$ 4.750 
para enfermeiros (em serviços 
público e privado); 70% deste valor 
para os técnicos de enfermagem e 
50% para os auxiliares de 
enfermagem e parteiras. 

Leia a reportagem completa no link

Promulgada emenda do piso nacional 
da Enfermagem
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O Congresso ainda discute 
algumas medidas para viabilizar 
o piso da enfermagem. Entre as 
propostas têm relação com o 
dinheiro que será destinado ao 
pagamento. 

O PL 1272/2022 trata sobre a 
inclusão da saúde entre os 
setores econômicos 
beneficiados pela desoneração 
da folha de pagamento, que 
segundo a legislação, valerá até 
o fim de 2023, permitindo a 
redução da carga tributária. 

Já o PL 1241/22 prevê a utilização 
de recursos oriundos dos 
royalties de exportação de 
petróleo para a implementação 
dos Piso da Enfermagem. O 
projeto está sendo analisado 
pelas comissões de Seguridade 
Social e Família, Finanças e 
Tributação e Constituição e 
Justiça e Cidadania.

FIQUE SABENDO

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/promulgada-emenda-do-piso-nacional-da-enfermagem_25945.html


MPMS requer abertura de inquérito policial 
para possível averiguação de crime de abuso 
de autoridade de vereador contra enfermeira
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O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), ao 
analisar o caso envolvendo o vereador de Campo Grande, Tiago Vargas, e a 
enfermeira administrativa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, 
ocorrido no dia 1º de janeiro ano em Campo Grande, concluiu em parecer que 
houve constrangimento à profissional da saúde.

A denúncia foi encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores por suposta 
quebra de decoro, bem como ao Ministério Público Estadual, por suposto abuso de 
autoridade. O promotor de justiça, Sílvio Amaral Nogueira de Lima, instaurou um 
procedimento preparatório que constatou indício de crime de abuso de 
autoridade, cuja a pena é de detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Em documento encaminhado pelo Ministério Público Estadual ao Coren-MS, no 
dia 06 de julho, o promotor de justiça informou que enviou ofício à Delegacia- 
Geral de Polícia Civil requisitando a instauração de Termo Circunstanciado de 
Ocorrência para apurar os fatos que configuram em tese crime de abuso de 
autoridade.  

Acompanhamento do caso

O Coren-MS acompanha o caso desde o início dos fatos. Instaurou no dia 3 de 
janeiro, o processo administrativo para apurar os relatos seguindo todos os 
prazos e trâmites legais, inclusive audiência com a presença da enfermeira e de 
outros profissionais que testemunharam a situação. O vereador Tiago Vargas não 
compareceu ao Coren-MS na data marcada para oitiva, tampouco respondeu a 
intimação.

E no dia 17 de junho, após apuração, análise e julgamento, o Coren-MS, aprovou 
ato de Desagravo Público em favor da profissional de enfermagem, com base na 
Resolução Cofen nº 433/2012.

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/mpms-requer-abertura-de-inquerito-policial-para-possivel-averiguacao-de-crime-de-abuso-de-autoridade-de-vereador-contra-enfermeira_25917.html


Coren-MS reforça 
a fiscalização nos 
79 municípios de 
Mato Grosso do 

Sul
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O presidente do Conselho 
Regional de Enfermagem de 
Mato Grosso do Sul (Coren- 
MS), Dr. Sebastião Duarte, foi 
o entrevistado do Jornal da 
Hora, no dia 05/07.

O Coren-MS se fez presente 
nos 79 municípios de Mato 
Grosso do Sul habilitando o 
profissional para atuar na 
sua região e verificando as 
instituições se tem o número 
mínimo de profissionais .

"Montamos uma estratégia 
para fiscalizar os 
municípios, e isso levou 
mais de três anos. Gerou 
muitas demandas, mas hoje 
a sociedade conta com 
outra realidade. Os gestores 
buscaram recursos, 
remanejamentos para fazer 
as contratações, 
adequações, trabalhamos 
junto com a Vigilância 
Sanitária, Ministério Público 
e conseguimos êxito. Não de 
100%, mas melhorou 
bastante a realidade do 
nosso Estado".

Leia a reportagem completa 
no link

FISCALIZAÇÃO

"Decresceu muito a questão salarial da 
enfermagem. Há técnico de enfermagem 
recebendo 1 salário mínimo. Se for considerar 
que profissional de saúde precisa estar em
estudo, que tem despesas as casas e dos filhos. 
Não existe uma política salarial justa, tramita 
em Brasília-DF, o Projeto de Lei que tenha o Piso 
Salarial, esse piso vai conferir de 2 salários 
mínimos para o técnico e pouco mais de 4 
salários mínimos ao enfermeiros. Mas não são 
salários exorbitantes. Porém, pode corrigir as 
injustiças pois estes profissionais pelo baixo 
salário assume dois a três empregos para 
poder suprir as necessidades da família".

DEFASAGEM SALARIAL

POLÍT ICAS PÚBLICAS

"Vivemos em um país carregado de impostos, 
precisa ter uma discussão e que o profissional 
de enfermagem seja um patrimônio público. 
Não existe uma instituição de saúde que não 
tenha lá um profissional de enfermagem. E se 
fomos falar sobre Sistema Único de Saúde 
(SUS) é a onde tem a maior força de trabalho. 
Seria uma forma de zelar pelo profissional que 
está lá prestando atendimento a população".

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-reforca-a-fiscalizacao-nos-79-municipios-de-ms_25898.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-reforca-a-fiscalizacao-nos-79-municipios-de-ms_25898.html
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O Hospital Regional da Costa Leste – 
Magid Thomé, em Três Lagoas, já 
está em funcionamento. A primeira 
etapa foi entregue no dia 23 de 
junho, com Pronto Socorro com 
capacidade de 30 leitos e uma 
Clínica Pediátrica com 12 leitos para 
atendimentos: pediátricos 
(consultas e exames).

A previsão é que em agosto o 
hospital já vai dispor dos 116 leitos, 
assim como atendimento 
ambulatorial cirúrgico e clínico, 
emergência e urgência do pronto 
socorro adulto e pediátrico, além de 
serviços de apoio diagnóstico e 
terapêutico. A capacidade do 
hospital será de 218 cirurgias por 
mês. E para novembro a 
implantação da cardiologia de alta 
complexidade.

Leia a reportagem completa no link

j

Iniciado este março de 2017, o 
Hospital Regional de Três Lagoas 
foi construído em uma área de 
26,4 mil metros quadrados. Ele 
contará com 316 profissionais são 
entre médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e 
terceirizados. Em especial, 85 
profissionais compõem o setor de 
enfermagem nesta primeira 
etapa de operação. 

 O Hospital Regional custou R$ 
56,4 milhões, sendo R$ 21 milhões 
do Governo do Estado, e o restante 
do BNDES. Será referência no
atendimento de média e alta 
complexidade para os moradores 
de Água Clara, Aparecida do 
Taboado, Bataguassu, 
Brasilândia, Cassilândia, 
Inocência, Paranaíba, Santa Rita 
do Pardo e Selvíria e Três Lagoas.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/mais-moderno-do-estado-hospital-regional-de-tres-lagoas-vai-contar-com-85-profissionais-da-enfermagem_25882.html


Ferramenta no site do Coren-MS possibilita 
dimensionamento de Pessoal de Enfermagem

 
 
 

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren/MS) passa 
a disponibilizar uma novidade na internet que é a Calculadora para 
Dimensionamento de Pessoal da Enfermagem. 

O sistema foi criado pelo Departamento de Fiscalização do Conselho Regional 
de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS), em conjunto com o 
Departamento de Tecnologia da Informação e cedido para adaptação pelo 
Conselho de Mato Grosso do Sul para que pudesse beneficiar o cálculo nas 
instituições.

O Sistema Informatizado para Dimensionamento dos(as) Profissionais de 
Enfermagem é baseado na Resolução Cofen 543/17 e foi criado para auxiliar 
enfermeiros(as) coordenadores(as) e responsáveis técnicos(as) a 
dimensionar suas equipes e atender as demandas das normas exigidas para 
um ambiente adequado de trabalho.

É possível realizar dimensionamento das Unidades de Internação, Centro 
Cirúrgico, Centro de Materiais e Esterilização, Saúde Mental, Hemodiálise, 
Centro de Diagnósticos, Atenção Primária e Unidades Especiais. Além desta 
ferramenta, foram elaborados materiais de apoio para coleta de dados nas 
unidades, a fim de facilitar a inserção das informações. 
O sistema está disponível para todos(as) os(as) enfermeiros(as) pelo site do 
Coren/MS, no link Dimensionamento (http://corenms.gov.br/servicos-online).

Leia a reportagem completa no link
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http://corenms.gov.br/servicos-online
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/ferramenta-no-site-do-coren-ms-possibilita-dimensionamento-de-pessoal-de-enfermagem_25934.html

