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Novembro Azul traz campanha de alerta para  
cuidados da saúde do homem

 
 
 
 
 
 

Novembro é o mês de conscientização do câncer de próstata, que atinge 
cerca 65 mil brasileiros por ano e é responsável por 13,6 mortes para cada 
100 mil homens, de acordo com dados do Inca (Instituto Nacional de 
Câncer). O Coren-MS busca difundir informações sobre o tema neste mês e 
estimula a Enfermagem a abordar o assunto nas suas instituições.

Embora as taxas de incidência e mortalidade sejam altas, de acordo com 
especialistas, os números não são o que mais aflige os brasileiros, mas sim o 
medo de ficar impotente sexualmente, o que não acontece em todos os 
casos. O câncer de próstata é mais comum em idosos. Estima-se que seis 
entre dez casos registrados no mundo ocorrem em homens com 65 anos ou 
mais. No entanto, homens de todas as idades devem ficar atentos aos 
fatores de risco pessoais e conversar com seus médicos para a realização de 
exames que permitam a detecção precoce da doença. 

O médico urologista, Dr. João Juveniz, gravou um vídeo trazendo mais 
detalhes sobre o assunto. A higiene adequada da região íntima é 
fundamental para prevenir infecções comuns, como a candidíase e a 
balanite (inflamação que atinge o prepúcio ou a glande) até doenças mais 
sérias, como o câncer de pênis. 

Leia a reportagem completa no link
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/novembro-azul-e-a-campanha-de-alerta-com-os-cuidados-da-saude-do-homem_26300.html
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Coren-MS traz o 
criador do método de 

enfermagem na 
interpretação de 
exames para MS
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O enfermeiro, Dr. Adailson Vieira, 
doutorando em saúde coletiva, 
esteve em Campo Grande, 
ministrando o Curso Método Enf. de 
interpretação de exames 
laboratoriais para os profissionais de 
Mato Grosso do Sul.

O convidado falou sobre análise, 
interpretação tomada de decisão por 
enfermeiro ao paciente portador de 
diabetes (glicemia, hemoglobina 
glicada, TGO e TGP), hipertensão 
arterial (ureia, creatinina, colesterol, 
triglicerídeos, HDL e LDL), e 
assistência durante ao pré-natal 
(hemoglobina, hematócrito, 
eletroforese, tipagem sanguínea, 
glicemia, sumário de urina, testes 
rápidos para sífilis, HIV, hepatite, 
toxoplasmose e parasitológico de 
fezes).

Participaram 50 enfermeiros de 
Campo Grande, Dourados, Três 
Lagoas e Sete Quedas. Foram dois 
dias de módulos, sexta-feira (04/11) e 
sábado (05/11). A realização contou 
com apoio do Conselho Regional de 
Mato Grosso do Sul (Coren-MS).

 Leia a reportagem completa no link
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-traz-o-criador-do-metodo-de-enfermagem-na-interpretacao-de-exames-para-ms_26255.html


A parceria entre o Coren-MS com o 
instituto Nobre Educação, ofereceu 
a enfermeiros regularmente 
inscritos um curso de habilitação 
em Passagem de Cateter Central 
de Inserção Periférica para Adulto 
e Infantil, conhecido pela sigla em 
inglês PICC. Este tipo de acesso 
vascular é utilizado em pacientes 
em terapia infusional e está 
associado ao menor risco de 
complicações mecânicas e 
infecciosas.

A enfermeira, Dra. Patricia Soto, 
especialista em Terapia Intensiva 
Pediátrica, veio ao Mato Grosso do 
Sul para ministrar o curso para 
turmas de Campo Grande, Três 
Lagoas e Dourados. Aulas teóricas 
e expositivas, com apresentação 
de vídeos e discussão de situações 
clínicas reais. O método prático 
contou com a utilização de 
manequins, simulador de vaso 
sanguíneo e ultrassonografia.

Leia a reportagem completa no link
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Coren-MS possibilita habilitação em inserção de PICC e 
cateterismo umbilical a profissionais de enfermagem

 
 
 
 
 

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-possibilita-habilitacao-em-insercao-de-picc-e-cateterismo-umbilical-a-profissionais-de-enfermagem_26285.html


Profissionais de enfermagem discutiram, no dia 09/11, medidas legais 
para a efetivação da lei 14.434/22, que criou o piso salarial nacional para a 
categoria. A norma já foi aprovada pelo Congresso Nacional e até recebeu 
o aval do presidente Jair Bolsonaro, mas acabou suspensa pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal) em setembro.

Participaram da audiência pública, o conselheiro, Dr. Flavio Tondati, 
coordenador da Comissão da Piso Salarial em MS, o presidente 
Sinte/PMCG (Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem de 
Campo Grande), Ângelo Macedo,  e presidente da Comissão Permanente 
de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, vereador Valdir Gomes (PSD).

A aplicação do piso ainda não entrou em vigor por conta de uma ação da 
CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde), que alegou riscos de fechar 
cerca de 20 mil leitos e demitir 83 mil profissionais da enfermagem por 
falta de orçamento para bancar os novos salários imediatamente. 

A secretária Municipal de Planejamento e Finanças, Márcia Hokama, já se 
mostrou favorável à discussão de medidas que viabilizam a implantação 
do piso. “A prefeita sente a necessidade de fazer esses ajustes salariais, 
tanto que ela está promovendo vários ajustes para que tenhamos 
recursos financeiros para trabalharmos 2023 com mais tranquilidade. 
Podemos, sim, trabalhar a proposta da legislação, colocando uma 
cláusula suspensiva”, analisou.

Leia a reportagem completa no link
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Em audiência, enfermagem busca apoio da Câmara 
para efetivação da lei do piso

 
 
 
 
 
 

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-possibilita-habilitacao-em-insercao-de-picc-e-cateterismo-umbilical-a-profissionais-de-enfermagem_26285.html
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Leia a reportagem completa no link

Presidentes de conselho discutem os próximos 
passos para a implementação do Piso Salarial e a

implantação do Sistema Eletrônico de Informações
 
 
 
 

O Conselho Federal de 
Enfermagem realizou a 28ª 
Assembleia de Presidentes do 
Sistema Cofen/Conselhos 
Regionais de Enfermagem, em 
Brasília (DF), no formato híbrido. 
Além julgar processos éticos, a 
assembleia alinhou informações 
sobre temas administrativos e 
gerais, como o movimento pela 
implementação do Piso Salarial da 
Enfermagem. O presidente do 
Coren-MS, Dr. Sebastião Duarte, 
esteve presente representando a 
enfermagem sul-mato-grossense.

A presidente do Cofen, Dra. Betânia 
Santos, reforçou a importância do 
encontro para fortalecimento do 
sistema e apresentação proposta 
de melhorias nas entidades 
regionais.

Após os julgamentos dos 
processos éticos, que são sigilosos, 
os presidentes discutiram os 
próximos passos para a 
implementação do piso salarial, a 
implantação do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI!) nos 
regionais e o 25° Congresso 
Brasileiro dos Conselhos de 
Enfermagem. A PEC protocolada se 
soma a outros projetos de lei que 
garantem recursos para a 
implementação do Piso Salarial. 
Na avaliação dos conselhos, é 
necessário intensificar a 
mobilização junto ao Congresso 
Nacional.

Nesse momento, é importante
alinhamos o andamento de cada 

conselho regional nas suas 
atividades, uma força de trabalho 

unida pelos profissionais de 
Enfermagem

Dra. Betânia Santos
 
 
 

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/presidentes-de-conselho-discutem-os-proximos-passos-para-a-implementacao-do-piso-salarial-e-a-implantacao-do-sistema-eletronico-de-informacoes_26278.html


Piso da Enfermagem: 
Câmara instaura comissão 

para analisar PEC
 
 
 
 
 

8

A PEC 27 seria um dos caminhos para 
viabilizar um valor próximo dos R$ 10 
bilhões. Segundo a relatora do Piso da 
Enfermagem, deputada Carmen Zanotto 
(Cidadania/SC), a instalação da comissão 
especial impõe celeridade ao processo de 
aprovação do custeio, que não estouraria o 
teto de gastos. 

“Com essa iniciativa parlamentar, vamos 
garantindo parte das fontes de 
financiamento atendendo a estados, 
municípios, união e também hospitais 
filantrópicos”, declarou Carmen. 

O piso salarial da Enfermagem estabelece 
pagamento mínimo de R$ 4.750 para 
enfermeiros, 70% deste valor, ou seja, R$ 
3.325 para técnicos, e os auxiliares e as 
parteiras não podem receber menos que a 
metade do piso pago aos enfermeiros, ou 
seja, R$ 2.375.

A Câmara dos Deputados 
criou,  no dia 23/11, uma 
comissão especial para 
analisar a PEC 27/2022, de 
autoria do deputado 
Mauro Benevides 
(PDT/CE), que permite 
usar o superávit de 
fundos públicos federais 
para pagar o Piso da 
Enfermagem. Os 
trabalhos estão previstos 
para começar na semana 
que vem. 

A Lei 14.434, sancionada 
pelo presidente da 
república em agosto, foi 
suspensa pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no 
mês seguinte por 60 dias, 
até que entes públicos e 
instituições privadas da 
área da saúde definissem 
fontes para vencer o 
impacto, estimado em R$ 
10 bilhões anuais.

Leia a reportagem 
completa no link

http://www.cofen.gov.br/cofen-recebe-deputado-mauro-benevides-para-discutir-financiamento-do-piso_103860.html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14434.htm
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/piso-da-enfermagem-camara-instaura-comissao-para-analisar-pec_26294.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/piso-da-enfermagem-camara-instaura-comissao-para-analisar-pec_26294.html
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Enfermeiro pode prescrever medicamento manipulado
 
 
 
 
 
 
 

Enfermeiros especialistas em estomaterapia, dermatologia ou podiatria
estão habilitados para prescrever medicamentos ou fórmulas
manipuladas para tratar lesões de pele. Parecer da conselheira Emília
Miranda, aprovado por unanimidade pelo plenário do Conselho Federal de
Enfermagem (Cofen) no dia 24/11, confirma a legalidade das prescrições,
na rede pública e privada.

A prescrição de medicamento a ser manipulado deverá ser realizada em
receituário próprio a ser proposto em regulamentação específica,
contemplando a composição, forma farmacêuticas, posologia, modo de
usar, e tempo de tratamento, conforme a RDC 67/2007 da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, explica a conselheira Emília. 
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A prevenção e cuidado ao 
paciente com feridas é área 
importante atuação da 
Enfermagem, regulamentada 
pela Resolução 567/2018. O 
enfermeiro tem autonomia 
para a abertura de clínicas e 
consultórios de Enfermagem, 
conforme a Resolução 
568/2018.
“Não se pode pensar no 
enfermeiro prescritor 
somente como parte de 
equipe interdisciplinar do 
SUS. 

O enfermeiro é, também, 
profissional liberal com 
possibilidade de atuação em 
seus próprios consultórios”, 
afirma a conselheira. É 
privativo do enfermeiro, no 
âmbito da consulta de 
Enfermagem, a prescrição de 
assistência e, se necessário, 
medicamentos.

Leia a reportagem completa 
no link

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofenno-567-2018_60340.html
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0568-2018_60473.html
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0568-2018_60473.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/enfermeiro-pode-prescrever-medicamento-manipulado_26297.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/enfermeiro-pode-prescrever-medicamento-manipulado_26297.html

