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Carteira de Identidade 
Profissional de 

Enfermagem passa a ter 
versão digital
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Atendendo a pedidos da categoria, 
está disponível o aplicativo “CDEnf”, 
que possibilita a utilização da 
Carteira de Identidade Profissional 
em versão digital (e-CIP). 

A novidade permite que 
enfermeiros, técnicos e auxiliares, 
que emitiram a carteira física a 
partir de abril de 2017, consigam 
ativar o documento de forma 
prática, em dispositivos Android ou 
iOS.

A e-CIP possui o mesmo valor legal 
da carteira em versão impressa 
para identificação e sua emissão 
ocorre em menos de um minuto. 
Para aderir à inovação, é necessário 
que a carteira de identificação 
física esteja válida.

Entre as facilidades, o CDEnf conta 
com anotações de Enfermagem, 
unificando especializações 
realizadas pelo profissional. O 
aplicativo exigirá a conferência e 
validação de dados biométricos ou 
informação de usuário e senha para 
liberação do acesso ao documento. 
Siga as instruções abaixo para 
emitir a carteira digital.

Leia a reportagem completa no link

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.valid.cofen
https://apps.apple.com/br/app/cdenf/id1624084570
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/cofen-lanca-carteira-de-identidade-digital-da-enfermagem_26213.html
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Senado aprova proposta que 
abre caminho para pagar o 

Piso 
 
 
 
 

4

Suspensa desde o dia 4 de setembro, a lei 
do piso salarial da enfermagem ainda 
aguarda por soluções orçamentárias no 
Congresso Nacional e Senado Federal. 

Até o momento 9 propostas 
orçamentárias aguardam pela votação 
dos parlamentares como forma de 
viabilizar o pagamento dos profissionais 
da enfermagem. 

O  piso da enfermagem foi sancionado 
em agosto pelo presidente Jair 
Bolsonaro, mas foi suspenso em 
setembro por uma determinação do 
ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luís Barroso.

De acordo com o ministro, a 
determinação decorre do fato de que 
estados e municípios não apresentaram 
fontes orçamentárias para o custeio do 
pagamento dos profissionais da 
enfermagem. 

- Projeto de Lei (PL) 44/22, que 
busca realocar recursos 
destinados à covid-19 para 
outras áreas da Saúde.

- O PL 798/2021, prevê a 
reabertura do prazo para 
adesão do Regime Especial de 
Regularização Cambial e 
Tributária.

- O projeto 4188/2021 sugere a 
extrajudicial de bens móveis 
em caso de inadimplemento de 
contrato de alienação 
fiduciária.

-O PL 1417/2021, que propõe que 
seja oferecido um auxílio 
financeiro às santas casas e 
hospitais filantrópicos pela 
União, sem fins lucrativos.

- o Pl 2595/2022 que libera os 
hospitais privados a reduzirem 
a alíquota da contribuição 
social que fornecem na folha de 
pagamento dos funcionários.

- O uso de recursos do óleo 
excedente do pré-sal, 
alterando a da lei da partilha 
(Lei no 12.351/2010).
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Cursos de especializações sem atender 
Resoluções do Cofen vem tendo os registros 

negados
 
 
 
 
 
 

Muitas instituições de ensino oferecem cursos de especialização de 
Enfermagem, contudo, ao buscar o registro da especialidade no Conselho 
Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) o pedido tem 
sido indeferido, quando não atendem os critérios estabelecidos em 
Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

O SIRC (Setor de Inscrição, Registro e Cadastro) indeferiu, no mês de 
setembro, três pedidos de especialização de Enfermagem em Estética, 
diploma expedido pela Faculdade FAVENI, por não atender exigência mínima 
de estágio, e um pedido de registro do curso de Especialização em Tricologia 
e Terapias Capilares, emitidos pela Faculdade UNYLEYA. 

O Coren-MS alerta que há um Parecer de Câmara Técnica nº 
43/2021/CTEP/COFEN, que entende que tricologia é o ramo da ciência que 
trata dos pelos ou cabelos ligados a profissão de químicos, biólogos, 
biomédicos, cosmetólogos, farmacêuticos, nutricionistas e médicos. 

Aviso importante
O Coren-MS orienta ao escolher a especialização/pós-graduação consulte o 
site do MEC (emec.mec.gov.br) se atende as normativas. E ficar atento aos 
pré-requisitos das Resoluções do Cofen, principalmente na área de 
ginecologia, obstetrícia, estética e perfusão.

Leia a reportagem completa no link
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http://www.cofen.gov.br/parecer-de-camara-tecnica-no-43-2021-ctep-cofen-revisado_103327.html
http://www.cofen.gov.br/parecer-de-camara-tecnica-no-43-2021-ctep-cofen-revisado_103327.html
http://emec.mec.gov.br/
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/cursos-de-especializacoes-sem-atender-resolucoes-do-cofen-vem-tendo-os-registros-negados_26191.html


Mais enfermeiros habilitados para PICC adulto 
e infantil, Hipodermoclise, punção intra-óssea e 

cateterismo umbilical 
 
 
 
 

Enfermeiros de diversas 
instituições participaram nos dias 
22/10) e 23/10, no Hospital Regional 
de Mato Grosso do Sul (HRMS), de 
capacitação em cursos 
promovidos pelo Conselho 
Regional de Enfermagem de Mato 
Grosso do Sul (Coren-MS) em 
parceria com o instituto Nobre 
Educação.

Os profissionais participaram de 
oficinas que os habilitaram em 
procedimentos: PICC Adulto e 
Infantil com USG, Cateterismo 
Umbilical Hipodermóclise, Punção 
de Port e Cath e Dispositivos 
Intraósseo. 

Além da parte teórica, houve aula 
prática na qual os presentes 
executaram as técnicas de cada 
procedimento, com dispositivos 
manuais e automáticos com 
competência e segurança nas 
diversas clínicas.
 
O curso foi ministrado pela 
enfermeira, Dra. Vanessa dos 
Santos Munhoz. O auditório do 
Hospital Regional estava 
praticamente lotado, com as 
presenças de mais de 40 
profissionais da área de 
enfermagem das mais diversas 
cidades de Mato Grosso do Sul.

Leia a reportagem completa no 
link
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/mais-enfermeiros-habilitados-para-picc-adulto-e-infantil-hipodermoclise-puncao-intra-ossea-e-cateterismo-umbilical_26203.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/mais-enfermeiros-habilitados-para-picc-adulto-e-infantil-hipodermoclise-puncao-intra-ossea-e-cateterismo-umbilical_26203.html


O Coren-MS realizou 
capacitação em processos 
éticos-disciplinares para os 
colaboradores, conselheiros e 
integrantes da Comissão de 
Instrução. A oficina aconteceu 
na subseção de Três Lagoas nos 
dias 13/10 e 14/10, com o objetivo 
de aperfeiçoar o trabalho dos 
responsáveis pelos processos da 
regional.

A Comissão de Instrução tem 
por finalidade organizar e 
instruir o processo ético- 
disciplinar, apurando os fatos 
descritos na decisão de 
admissibilidade e instauração 
do processo, realizando todos os 
atos necessários à busca da 
verdade, garantindo ao 
indiciado o direito de ampla 
defesa, contraditório e devido 
processo legal.

Leia a reportagem completa no 
link
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Coren-MS promove oficina de capacitação de 
instrução de processos éticos-disciplinares

 
 
 
 
 

Na Oficina de Gestão da HU-UFGD, 
Coren-MS apresenta atuação como 

órgão fiscalizador

O conselheiro, Dr. Rodrigo Teixeira, 
apresentou atuação do Conselho 
Regional de Enfermagem de Mato 
Grosso do Sul (Coren-MS) como 
órgão fiscalizador na 1ª Oficina de 
Gestão da Hospital Universitário da 
Universidade Federal da Grande 
Dourados (HU-UFGD). O evento 
ocorreu na manhã de 19/10), em 
Dourados

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-promove-oficina-de-capacitacao-de-instrucao-de-processos-eticos-disciplinares_26181.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-promove-oficina-de-capacitacao-de-instrucao-de-processos-eticos-disciplinares_26181.html
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Equipe de enfermagem do 
Samu de Dourados passa 

por abordagem sobre 
“liderança e inteligência 
emocional”, em palestra 
realizada pelo Coren-MS
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O público foi formado por 20 
integrantes da equipe de 
enfermagem do Samu, entre técnicos 
e enfermeiros. Estavam presentes 
também o coordenador do Samu, 
Messias Villa Mendonça, Fábio 
Hortelan e Juliana Motta, 
respectivamente diretor e gerente 
especializado da Secretaria 
Municipal de Saúde (Sems), e Ana 
Paula Santos, enfermeira 
responsável pelo NEP.

A parceria com o Coren-MS serve 
também para o fortalecimento da 
equipe. De acordo com a conselheira 
Nivea Torres, o Coren-MS se propõe a 
ir além da fiscalização do exercício 
profissional, contribuindo também 
com conhecimento e 
desenvolvimento pessoal. “Esse é o 
objetivo com esse pessoal que já faz 
um excelente trabalho no 
atendimento à população. O 
conhecimento da Inteligência 
Emocional e saber lidar com as 
emoções ajudam neste contato com 
o paciente em um momento de 
emergência”, diz.

j

Equipe de enfermagem do Samu 
de Dorados participou no dia 
25/10 de uma palestra 
motivacional ministrada pela 
conselheira do Coren-MS, Dra. 
Nivea Lorena Torres. O tema 
abordado foi “Liderança em 
Enfermagem e Inteligência 
Emocional”. A organização 
ocorreu por meio do NEP (Núcleo 
de Educação Permanente).

Leia a reportagem completa no 
link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/equipe-de-enfermagem-do-samu-de-dourados-passa-por-abordagem-sobre-lideranca-e-inteligencia-emocional-em-palestra-realizada-pelo-coren-ms_26231.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/equipe-de-enfermagem-do-samu-de-dourados-passa-por-abordagem-sobre-lideranca-e-inteligencia-emocional-em-palestra-realizada-pelo-coren-ms_26231.html


Coren-MS realiza Ato de Desagravo ao 
enfermeiro que foi detido na UPA Leblon 

 
 
 

Em julho deste ano, o enfermeiro Dr. 
Edson Souza Lima Júnior, foi detido 
por policial militar durante o 
atendimento de uma paciente na UPA 
Leblon, em Campo Grande e levado à 
delegacia, mas o delegado não 
procedeu à prisão do profissional. 
Situações deste tipo são eticamente 
inaceitáveis pelo Coren-MS. Em 
defesa ao profissional, o plenário do 
Coren-MS votou pelo Ato de 
Desagravo Público em face do 
profissional.

“O Coren-MS repudia a falta de 
urbanidade, as condutas 
incompatíveis com a ética 
profissional e defende a civilidade, 
cordialidade, moralidade, 
impessoalidade, deferência, polidez, 
alteridade como princípios basilares 
das boas relações humanas e que os 
profissionais tenham por objetivo 
garantir a assistência à saúde da 
população, sem, com isso exacerbar 
os poderes que lhes conferem”, diz.

Após ouvir as partes, o Plenário 
entendeu que não houve motivo para 
adoção de força coercitiva física e 
emocional de todos os profissionais 
de enfermagem e demais 
trabalhadores daquela instituição de 
saúde. Portanto, o Coren-MS mantém 
o propósito de coibir situações que 
atentem contra o exercício 
profissional da enfermagem.

Leia a reportagem completa no link
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O enfermeiro, Dr. Edson Souza Lima 
Junior, agradeceu o apoio recebido 
pelo Coren-MS. Ele esteve 
acompanhando a leitura da Nota 
de Desagravo, no dia 21/10, durante 
a realização da 487ª Reunião 
Ordinária de Plenária (ROP), feita 
pelo conselheiro, Dr. Rodrigo
Teixeira.

 AGRADEÇO DE 
CORAÇÃO

 
 

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-realiza-ato-de-desagravo-ao-enfermeiro-que-foi-detido-na-upa-leblon-em-campo-grande_26200.html
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Enfermeira mostra que brincar é importante para 
quem está internado no setor pediátrico

 
 
 
 

Brincar é reinventar a vida e o 
brincar terapêutico é a aposta da 
enfermeira, Débora Zeferino, para 
deixar a internação de crianças da 
pediatria mais leve. 

A prática tem dado tão certo que 
parte da equipe da linha privada 
da Santa Casa de Campo Grande 
já aderiu ao método em que o 
brinquedo favorito do pequeno 
paciente também recebe cuidados 
e até “alta hospitalar” quando o 
tratamento acaba. Gabriel, de 
apenas nove meses, é a prova de 
que um sorriso causado por essa 
prática muda a perspectiva da 
hospitalização.  

Para a enfermeira, as brincadeiras 
são um recurso que faz as crianças 
entenderem a internação e o que 
está acontecendo com elas, 
permitindo que, mesmo no 
hospital, elaborem suas 
frustrações e conflitos. 

“O brincar é algo natural para a 
criança e com essa técnica nós 
explicamos o processo da doença 
e principalmente o tratamento. A 
gente faz, como rotina, alguns 
procedimentos invasivos e 
dolorosos, na frente dos pais ou 
responsáveis e as crianças não 
entendem por que elas não são 
socorridas, então, esse método 
ajuda a explicar isso”, afirma 
Débora Zeferino.

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/enfermeira-mostra-que-brincar-e-importante-para-quem-esta-internado-no-setor-pediatrico_26241.html

