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PROJETOS DA ENFERMAGEM

03 04 06 08

Nº 01 - Junho de 2018

dePlantão

A Enfermagem 24h

Informativo Notícias

do Centro Universitário Christus, 
em Fortaleza.

Ao todo foram empossados 14 
conselheiros, entre titulares e su-
plentes. Eleita presidente por una-
nimidade a enfermeira Ana Paula 

Brandão falou em nome dos em-
possados. “Hoje a palavra que nos 
define é gratidão. Nossa missão 
será desenvolver uma gestão que 
pense em todos os profissionais, 
sobretudo, aqueles que estão lá na 
ponta e que neste momento não 
podem estar aqui por estarem con-
duzindo a enfermagem em seus 
plantões”, agradeceu a presidente.

A gestão “Renovar para Avançar”, 
do Coren-CE, foi eleita para o tri-
ênio 2018 – 2020. O rigor com a 
fiscalização e a humanização da 
profissão configuram como priori-
dades da gestão.

Conheça os novos conselheiros do 
Coren-CE:

Uma noite para ficar na história 
da Enfermagem cearense. As-

sim foi a Solenidade de Posse dos 
novos conselheiros do Conselho 
Regional de Enfermagem do Ceará 
(Coren-CE) que aconteceu no últi-
mo dia 02 de fevereiro no auditório 

Cofen também empossa 
novos conselheiros
Os novos conselheiros do Con-
selho Federal de Enfermagem 

(Cofen) também foram empos-
sado no último dia 19 de abril. O 
enfermeiro Manoel Neri foi recon-
duzido ao cargo de presidente. A 
vice-presidência foi ocupada pela 
enfermeira Nádia Mattos Ramalho.

Gestão 2018 - 2020

Novo Plenário do Coren-CE toma posse em Fortaleza com a 
missão de avançar nas pautas prioritárias da Enfermagem

A solenidade foi prestigiada por autoridades e profissionais da enfermagem

Saiba mais



EditorialAgenda da 
Enfermagem
12º Congresso 
Brasileiro de Saúde 
Coletiva

De 26 a 29/07
Rio de Janeiro/ RJ

11º Edição do Simp. 
Intern de Esteril-
ização e Controle 
de Infecção Relac. à 
Assist. à Saúde 

De 29 a 31/08
São Paulo/ SP

10º Congresso Bra-
sileiro Nursing

De 29 e 30/08
São Paulo/ SP

70º CBEn Congresso 
Brasileiro de Enfer-
magem

De 13 a 16/11
Curitiba/ PR

21º CBCENF – Con-
gresso Brasileiro dos 
Conselhos de Enfer-
magem 

De 26 a 30/11
Campinas/ SP

02

Cinco meses com a instensidade de 
anos. Essa é a sensação posta quan-

do analisamos todas as ações já desen-
volvidas pela nova gestão do Conselho 
Regional de Enfermagem do Ceará em 
2018.

Foi a certeza de que a enfermagem pre-
cisava avançar que nos trouxe até aqui. 
E é essa mesma inquietude que nos 
impulsiona todos os dias ao travarmos 
as lutas que a categoria tanto necessita, 
seja no âmbito público, privado, filan-
trópico ou dentro do próprio Conselho, 
tendo em vista que está e a casa da en-
fermagem. Aqui é o nosso lugar.

Logo nos primeiros dias de janeiro re-
estruturamos o setor de Atendimento 
garantindo mais agilidade e conforto 
aos que nos procuram. Como medida 
de amparo aos profissionais intensifi-
camos as fiscalizações e fortalecemos 
a nossa Ouvidoria, setor fundamental 
para o recebimento das situações que 
aflingem aos enfermeiros em todo o 
Estado. Travamos o cobate ao ensino 
à distância para a Enfermagem e colo-

camos em prática o projeto Diretoria 
Itinerante, quando caimos em campo 
conhecendo a realizade da enfermegm 
nos quatro cantos do Ceará.

Nos deparamos com problemas anti-
gos, mas optamos por enfrentá-los. Foi 
aí que lançamos o “Manisfesto da Enfer-
magem Cearense” documento entre-
gue aos deputados Federais solicitando 
deles o compromisso com a aprovação 
de Leis que farão a diferença em nossa 
profissão, como a que regulamenta as 
30h. Porém, a ausência de representati-
vidade política ainda é um entrave para 
avançarmos com nossas pautas.

Outras ações fizeram parte dos nossos 
primeiros meses no Coren cearense e 
você poderá conhecê-la com a leitura a 
seguir. Aproveite e venha construir co-
nosco o futuro da enfermagem!

Um grande abraço,

Ana Paula Brandão
Presidente do Coren-CE

Dra. Ana Paula Brandão
Presidente
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Conselheiros

Dra. Ana Paula Brandão
Presidente

Dra. Kylvia Diogenes
Enfermeira

Conselheira Efetiva

Hugo Gustavo
Téc. Enfermagem

Conselheiro Tesoureiro

Valdileide Rodrigues
Téc. de Enfermagem
Conselheira Efetiva

Dr. Jeová Mourão
Enfermeiro

Conselheiro  Suplente

Dra. Susana Pena
Enfermeira

Conselheira  Suplente

Welington Lima
Téc. de Enfermagem

Conselheiro  Suplente

Dra. Ana Paula Lemos
Enfermeira
Conselheira  Secretária

Fábio Lima
Téc. de Enfermagem
Conselheiro Efetivo

Dra. Rubenia Lauriza
Enfermeira 
Conselheira Efetiva

Dra. Ariadne Martins
Enfermeira

Conselheira  Suplente

Dr. Silvestre Péricles
Enfermeiro
Conselheiro  Suplente

Gardania Alves
Téc. de Enfermagem-
Conselheira  Suplente

Liah Pedrosa
Téc. de Enfermagem
Conselheira  Suplente
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Promover capacitação constan-
te é um dos objetivos do Nú-

cleo de Aperfeiçoamento para os 
Profissionais de Enfermagem (Na-
pen), setor responsavél pela orga-
nização e execução do calendário 
de palestras e cursos ofertados 
gratuitamente pelo Conselho Re-
gional de Enfermagem do Ceará 
(Coren-CE).

Para a presidente do Conselho 
cearense Ana Paula Brandão o for-
talecimento do Napen em 2018, 
levando cursos para todas as ma-
crorregiões do Ceará, representa 
o compromisso do Conselho com 

a constante capacitação dos in-
tegrantes da equipe de enferma-
gem e, conseqüentemente, com a 
qualidade dos serviços prestados 
à saúde da população. “Queremos 
uma enfermagem a cada dia mais 
capacitada para que consigamos 
oferecer um serviço seguro e livre 
de danos”, justificou a presidente.

Coordenado pela conselheira Su-
sana Pena, que é enfermeira e pro-
fessora, o Núcleo já desenvolveu 
diversas palestras. Os cursos de 
temas relevantes, como Enferma-
gem no Atendimento Pré-Hospi-
talar já capacitou auxiliares, técni-

cos de Enfermagem e enfermeiros 
no Crato, em Fortaleza e em So-
bral. Ao longo do ano outras cida-
des também serão contempladas 
com os módulos que são gratuitos 
e focados no público inscrito e to-
talmente regular perante o Conse-
lho.

Para inscrever-se em um dos cur-
sos ou enviar sugestões de temas 
para serem abordados nas capa-
citações e palestras basta enviar 
um e-mail para inscricoesnapen@
gmail.com

Coren-CE investe em capacitação permanente e gratuita
para profissionais da enfermagem

Palestras e cursos de capacitação integram o calendário anual de atividades do Napen. Até o final de 2018 
todas as macrorregiões do Estado serão contempladas com as atividades

Curso de Enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar ministrado no Crato, região do Cariri. 
Foto: Leandro Queiroz

Confira ao lado o calendário 
anual dos cursos.

Conteúdo e Interatividade
Acesse o nosso canal no Youtube e fique por 
dentro das novidades da enfermagem
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A Semana da Enfermagem 2018 
bateu recorde de mobilização 

no Ceará. Através de seminários, 
palestras, momentos comemorati-
vos e a tradicional Caminhada da 
Enfermagem, na Av. Beira Mar de 
Fortaleza, o Conselho Regional de 
Enfermagem do Ceará (Coren-CE) 
reuniu mais de 10 mil profissionais 
em momentos que aconteceram 

em todas as macrorregiões do Es-
tado.

A programação descentralizada 
era compromisso da atual direto-
ria que defende a democratização 
da participação dos profissionais 
da enfermagem de todo o Estado. 
“Era uma missão nossa levar co-
nhecimento e essa proximidade 

com o Conselho para as cidades 
mais distantes”, explicou a presi-
dente Ana Paula Brandão justifi-
cando a extensão das atividades 
que iniciaram no dia 04 de maio, 
em Iguatu, e só se encerraram no 
dia 22 de maio com Sessão Solene 
na Câmara Municipal de Fortaleza. 
Confira as ações do Coren-CE em 
maio:  

Semana da Enfermagem mobiliza mais de 10 mil
profissionais em todo o Ceará

Seminários, palestras e homenagens aconteceram em todas as macrorregiões do Estado

O auditório do Hospital Dr. Manoel Batista de Oli-
veira, em Iguatú, ficou lotado para a abertura dos 

eventos da Semana da Enfermagem 2018. A presiden-
te do Coren-CE ministrou palestra e esclareceu dúvi-
das dos profissionais a cerca do novo Código de Ética 
da profissão. O evento teve, ainda, a entrega de cartei-
ras aos novos profissionais de enfermagem da região. 

Um mar de gente disposta a apresentar para so-
ciedade as prerrogativas da enfermagem e lutar 

pela valorização. Foi isso que moradores e turistas 
acompanharam na Av. Beira Mar, em Fortaleza, no 
dia 12 de maio. Quase 3 mil pessoas compareceram 
à Praia de Iracema em um ato histórico para a enfer-
magem cearense. Estudantes apoiaram às causas da 
categoria e também ocuparam a Avenida.

A Faculdade Vale do Salgado, em Icó, foi o palco 
de mais um evento do Coren-CE durante as co-

memorações do mês da enfermagem. No dia 05 de 
maio alunos, professores e profissionais da região ti-
veram um momento de integração com o Conselho. 
As principais reivindicações da enfermagem foram 
discutidas junto à presidente Ana Paula Brandão. 

Os profissionais da Enfermagem do Hospital Re-
gional do Cariri participaram da palestra “Enfer-

magem, uma voz para liderar” no dia 14 de maio. A 
representatividade política da enfermagem no Cariri 
foi muito debatida entre os participantes. A tarde, 
na Praça do Giradouro, alunos, professores e demais 
profissionais da enfermagem se juntaram em ato 
contra o ensino à distância.

Iguatú Icó

Juazeiro do NorteCaminhada da Enfermagem
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A enfermagem do Vale do Jaguaribe se reuniu em Li-
moeiro do Norte para celebrar o Dia do Enfermeiro 

e o Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem. O evento 
aconteceu no dia 15 de maio e contou com a presença 
da presidente do Coren-CE Ana Paula Brandão. A ativi-
dade comemorou também os 20 anos de inauguração 
da subsede do Coren-CE em Limoeiro do Norte.

Realizado no auditório do Sebrae, em Fortaleza, o II 
Seminário da Enfermagem Cearense reuniu mais 

1 mil participantes no dia 17 de maio. Palestras e de-
bates em torno de temas como empreendedorismo 
e representatividade política na enfermagem mobili-
zaram a platéia. Ponto alto do encontro a enfermeira 
Ana Cristina de Sá palestrou sobre as práticas intera-
tivas na enfermagem.

O encerramento das atividades alusivas ao mês da 
enfermagem aconteceu no dia 22 de maio em 

Sessão Solene requerida pelo Ver. Márcio Cruz (PSD) 
na Câmara Municipal de Fortaleza. Na ocasião os con-
selheiros do Coren-CE foram homenageados pelo ve-
reador que, entre outros pontos, destacou a luta que 
o Coren cearense vêm travando em torno das con-
quistas da categoria. 

Em Sobral o evento que levou a palestra do Coren 
para os profissionais da enfermagem aconteceu no 

auditório do Hospital Regional Norte. Centenas de pro-
fissionais participaram do momento no dia 16 de maio. 
As novas portarias do Cofen, bem como as novidades 
do novo código de ética da enfermagem foram temas 
bastante debatidos entre os trabalhadores da enferma-
gem sobralense.

A presidente do Coren-CE Ana Paula Brandão foi 
homenageada em solenidade ocorrida na Assem-

bleia Legislativa do Ceará no dia 21 de maio. Reco-
nhecida pelo trabalho em prol da enfermagem a pre-
sidente do Coren-CE recebeu a homenagem através 
de Requerimento da deputada estadual Augusta Brito 
(PCdoB). “Sinto-me lisonjeada pelo reconhecimento. 
Dedico a comenda a todos os profissionais”, agrade-
ceu Ana Paula. 

Seis personalidades com atuações em diversos cam-
pos da enfermagem foram homenageados em 

mais uma edição da comenda “Gente Que Ama a En-
fermagem”. O evento aconteceu no dia 18 de maio. 
Em nome de todos os homenageados a enfermeira 
Maria de Jesus Lima, primeira fiscal do Coren-CE, agra-
deceu a comenda e ressaltou a importância da conde-
coração para o legado da enfermagem cearense. 

Sobral

Assembleia Legislativa do Ceará

Comenda “Gente Que Ama a Enfermagem”

Limoeiro do Norte

II Seminário da Enfermagem 
Cearense

Câmara Municipal de Fortaleza



sentam o Estado. “A nossa expec-
tativa é que a iniciativa contagie os 
demais Regionais e assim consiga-
mos fazer um grande movimento 
em prol da aprovação dos nossos 
projetos. As demandas são urgen-
tes e a enfermagem não pode mais 
esperar”, justificou a presidente.

No último dia 19 de abril a presi-
dente Ana Paula Brandão se reu-
niu com assessores do presidente 
do Congresso Rodrigo Maia (DEM 
– RJ) para cobrar a inclusão do pro-
jeto 2.295/2000 na pauta de vota-
ção da Casa. O projeto já tramita 
há 18 anos e percorreu todas as 
comissões legislativas. A votação 
em plenário é o próximo passo.

A enfermagem de Fortaleza ob-
teve recentemente duas con-
quistas. Através da iniciativa 
do vereador Márcio Cruz (PSD) 
a Câmara Municipal aprovou a 
Lei do Repouso, que prevê con-
dições dignas para o descanso 
dos profissionais da enferma-

gem, além da Lei que exige a 
contratação da equipe de en-
fermagem para as farmácias e 
drogarias que desejem comer-
cializar vacinas na capital cea-
rense.

O Coren-CE esteve em Brasília 
no último mês de março para 

lançar o Manifesto da Enfermagem 
Cearense, documento que solicita 
dos deputados que compõem a 
bancada do Ceará no Congresso 
empenho na celeridade e aprova-
ção de Projetos de Lei que envol-
vem o exercício da profissão em 
todo o País.

Atualmente 04 projetos que con-
templam a enfermagem estão em 
tramitação no Congresso Nacio-
nal. Diante da lentidão e dos an-
seios da categoria que clama por 
valorização a presidente do Coren 
cearenses Ana Paula Brandão as-
sumiu o compromisso de acionar 
os deputados federais que repre-

Coren-CE lança manifesto e cobra dos 
deputados a aprovação dos projetos da 
enfermagem

Saiba Mais

A presidente do conselho cearense já se reuniu com deputados e 
assessores do Congresso Federal e solicitou urgência na votação dos 
projetos


