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Coren-CE lança Plantão Coren e assegura 
a assistência aos profissionais

Através de um número telefônico profissionais da Enfermagem acionam o 
Coren para tratar de situações emergenciais durante os finais de semana

Compromisso assumido ainda 
durante a campanha que ele-

geu a nova gestão do Conselho 
Regional de Enfermagem do Ceará 
(Coren-CE) o órgão lançou, em no-
vembro, o Plantão Coren. O serviço 
telefônico, disponível sempre das 
18h das sextas-feiras até às 6h das 
segundas, é mais uma ferramen-
ta de suporte do Coren-CE para 
os profissionais da Enfermagem. 

Para a presidente do Coren cearen-
se, Ana Paula Brandão, o serviço 

surge com a missão de orientar os 
profissionais para o posicionamen-
to em situações adversas, como os 
casos de agressões físicas e verbais. 
“A violência contra os profissionais 
em serviço é crescente e nos assus-
ta muito. Através desse canal po-
deremos dar o suporte e as orien-
tações aos profissionais agredidos, 
por exemplo”, explicou Ana Paula. 

 Durante os plantões as ligações 
são atendidas por conselheiros do 
órgão cearense que poderá escla-

recer dúvidas e prestar orientações 
sobre fiscalização e legislação do 
exercício profissional, processos 
éticos, desagravos públicos, regis-
tro e cadastro profissional, além de 
comissão de ética nas instituições. 

O número telefônico para 
o atendimento do Plan-
tão Coren é (85) 98544.0638.

Veja mais fotos 
em nosso site

www.coren-ce.org.br



Comissões de Ética avançam e são 
empossadas em hospitais de todo o Estado

Coren-CE leva a cultura cearense para o CBCENF 2018

O objetivo é acompanhar as equipes de Enfermagem mais de perto, 
diminuindo os casos de abertura de processos éticos

Através de um jogo eletrônico estudantes e profissionais puderam testar seus conhecimentos em Enfer-
magem no evento que aconteceu em Campinas - SP

O ano de 2018 foi de muitos 
avanços para o Departamen-

to de Processos Éticos do Coren-
-CE. O setor, que é coordenado 
pelo conselheiro Fábio Lima, prio-
rizou a abertura das Comissões 
de Ética de Enfermagem dentro 
das unidades hospitalares e, com 

O Congresso Brasileiro dos 
Conselhos de Enfermagem 

(CBCENF) reuniu mais de 6 mil 
profissionais e estudantes de En-
fermagem em Campinas (SP).   

isso, vem assegurando a dimi-
nuição dos conflitos que podem 
resultar na abertura de proces-
sos éticos perante o Conselho.

Somente neste segundo semestre 
foram empossadas 12 novas Co-
missões de Ética em hospitais de 

 
Com o tema “Enfermagem cearen-
se: um mar de cuidados” o stand do 
órgão apresentou aspectos litorâ-
neos e o trabalho desempenhado 

todo o Estado. A expectativa é que, 
em 2019, as ações ganhem ain-
da mais força e que as Comissões 
possam chegar em todos os hos-
pitais que tenham o perfil defen-
dido pela normativa do Conselho 
Federal de Enfermagem (Cofen). 

O Departamento também avan-
çou na análise dos processos já 
abertos. “Trabalhamos com o cla-
ro objetivo de cumprir os prazos 
dos processos e, com isso, darmos 
celeridades em questões que ne-
cessitam ser resolvidas. Porém, 
não abrimos mão de fazer isso 
com cautela e embasamento. Ne-
nhuma injustiça poderá ser come-
tida”, assegurou a secretária Geral 
do Coren-CE, Ana Paula Lemos.

pelos profissionais cearenses. “A 
ideia foi mostrar que, além de cená-
rios paradisíacos, temos uma enfer-
magem capacitada e apta ao cui-
dado”, explicou Ana Paula Brandão 
aos demais presidentes regionais.  
 
Estudantes e profissionais testaram 
seus conhecimentos através de um 
quiz desenvolvido pelo Coren-CE 
com o objetivo de aplicar conheci-
mento de modo lúdico. Ao final das 
disputas os vencedores levavam 
brindes típicos da cultura cearense.  
 
O CBCENF é o maior congres-
so brasileiro de Enfermagem. 
A edição 2019 acontecerá 
em Foz do Iguaçu, no Paraná.



Napen bate recorde e capacita mais de 1 mil profissionais
Os cursos gratuitos e voltados para auxiliares, técnicos e enfermeiros foram 

ofertados em todas as regiões do Estado

O Núcleo de Aperfeiçoamen-
to para Profissionais da En-

fermagem (Napen) cresceu, se 
descentralizou e levou conheci-
mento para mais de 1 mil pro-
fissionais cearenses em 2018. 
Com aulas gratuitas, técnicas e 
teóricas, o Núcleo cumpre a mis-
são de promover capacitação 
constante e em temas relevantes 
para auxiliares e técnicos em En-
fermagem, além de enfermeiros. 

Os números de 2018 são um mar-
co na história do Coren-CE e mos-

tram o compromisso do órgão ce-
arense em fomentar a atualização 
dos profissionais. “Os temas dos 
cursos são escolhidos respeitando 
as inovações técnicas da área, além 
das especificidades das regiões 
do nosso Estado”, explica a con-
selheira Susana Pena, responsável 
pelo Napen, ao justificar os assun-
tos abordados em cursos oferta-
dos em cidade como Fortaleza, 
Limoeiro do Norte, Sobral e Crato. 

Para 2019 a previsão é de cresci-
mento. A presidente do Coren-CE, 

Ana Paula Brandão, afirma que o 
órgão pretende estar ainda mais 
próximo dos profissionais através 
de palestras, cursos e minicursos. 
A participação nas atividades é 
gratuita, exigindo apenas estar 
regular perante ao Conselho. 

O calendário oficial do Na-
pen para 2019 será divulgado 
em breve. Acompanhe através 
do site www.coren-ce.org.br

Participou de algum curso? 
Conte sua experiência pra gente: 

imprensa.corence@gmail.com



Coren-CE encerra o ano com capacitação e confraternização
Um dia inteiro dedicado aos novos conhecimentos e ao bom convívio 

Em seu último dia de funciona-
mento em 2018 o Conselho Re-

gional de Enfermagem do Ceará 
(Coren-CE) reuniu conselheiros, 
servidores, assessores e colabora-
dores para o Seminário Administra-

tivo 2018, um dia inteiro dedicado 
aos novos conhecimentos, à parti-
lha de saberes e ao bom convívio.

O Seminário 2018 foi con-
cluído com a confraterni-

zação do Coren cearense.

Presidente do Coren-CE tem atuação reconhecida e recebe prêmios
Ana Paula Brandão foi a agraciada com os prêmios Anna Nery e Destaque da Saúde 2018

A atuação da enfermeira Ana 
Paula Brandão como presi-

dente do Conselho Regional de 
Enfermagem do Ceará (Coren-CE) 
tem repercutido na enfermagem 
de todo o Brasil. Conhecida por 
aliar a competência de gestão 
com o rigor técnico da profissão 
Ana Paula Brandão tornou-se um 
dos grandes destaques de 2018, 
conquistando o reconhecimento 
através de prêmios como o Anna 
Nery 2018, entregue em Campi-
nas, em novembro; e o Destaque 
da Saúde, outorgado em Fortale-
za, no último mês de dezembro. 
 O Coren-CE agradece a de-
dicação da sua presidente e para-
beniza pelos prêmios recebidos.

Nossas atividades 
retornam dia 07/01. 

Feliz Ano Novo!


