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Campanha Nursing Now é lançada no Ceará
A solenidade aconteceu em Sobral e reuniu centenas de profissionais e estudantes de Enfermagem

 O Conselho Federal de En-
fermagem (Cofen), em parceira 
com o Conselho Regional de En-
fermagem do Ceará (Coren-CE) 
e a Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA), lançou no Ce-
ará a campanha Nursing Now. A 
solenidade de aconteceu no dia 
18 de julho, no auditório da UVA, 
em Sobral, e reuniu centenas de 
profissionais e estudantes com o 
objetivo de debater estratégias de 
valorização para a Enfermagem. 

 A presidente do Coren-
-CE, Ana Paula Brandão, abriu a 
solenidade enfatizando o empe-
nho do Conselho cearense em 
lutar pela valorização da cate-
goria. “Nós que fazemos a enfer-
magem temos a consciência do 
nosso valor. Mas, é preciso mais. 
Precisamos conscientizar a popu-

lação e os governantes para que 
saibam que nós, integrantes da 
equipe de Enfermagem, somos a 
força que impulsiona os serviços 
de Saúde, sejam eles públicos 
ou privados”, afirmou Ana Paula 
ao lado de políticos como a de-
putada Estadual Augusta Brito 
(PCdoB/CE); e da vereadora de 
Sobral Alessandra Ponte (PDT). 

 Representando o Poder 
Executivo, a vice-prefeita de So-
bral, Christianne Coelho (PT), que 
também é enfermeira, falou sobre 
o orgulho de ter o Município como 
sede do lançamento e anunciou 
políticas inovadoras na Enfer-
magem da cidade, como a inclu-
são de profissionais enfermeiros 
nas escolas de Educação Infantil. 

 A palestra magna do 

evento foi ministrada pelo edi-
tor chefe da Revista Enfermagem 
em Foco, Joel Mancia. “Estou ex-
tremamente feliz em ver o Cea-
rá mobilizado pela valorização 
da Enfermagem. As represen-
tatividades que constam nesta 
mesa simbolizam a união entre 
todos os poderes e o esforço de 
profissionais e estudantes para 
juntos construirmos o futuro da 
nossa profissão”, celebrou Joel.  

 A programação em Sobral 
contou, ainda, com a exposição 
“Indumentária do Cuidar”; além 
da exibição do filme “Quando 
nasce uma heroína”, que mostra 
a história do cuidado desenvol-
vido por Florence Nightingale.



Napen bate recorde e capacita mais de 2 mil profissionais

Novidade: Coren-CE capacita profissionais para inserção de DIU

Os cursos gratuitos e voltados para auxiliares, técnicos de Enfermagem e enfermeiros são
ofertados em todas as regiões do Estado

 O Núcleo de Aperfeiçoa-
mento para Profissionais da Enfer-
magem (Napen) cresceu, se des-
centralizou e levou conhecimento 
para mais de 2 mil profissionais.

 Com aulas gratuitas, técnicas 
e teóricas, o Napen cumpre a 
missão de promover capacita-
ção constante e em temas rele-
vantes para auxiliares, técnicos 
em Enfermagem e enfermeiros. 

 Os números dos últimos 

meses são um marco na história 
do Conselho e mostram o com-
promisso do órgão em fomentar a 
atualização dos profissionais. “Os 
temas 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 nos cursos oferta-
dos em cidade como Fortaleza, 
Limoeiro do Norte, Sobral e Crato. 
 

 O Conselho Regional de 
Enfermagem do Ceará (Coren-CE) 
reuniu um grupo de enfermeiros 
para a iniciação de um projeto 
piloto de inserção de Dispositi-
vos Intrauterino (DIU). “A ideia é 
formamos um grupo dissemina-
dor do conteúdo. Uma vez trei-
nados estes enfermeiros terão a 
missão de levar o conhecimento 
em capacitações que serão ofer-
tadas gratuitamente à profissio-
nais de todas as macrorregiões 
do Estado”, explicou a presidente 
do Coren-CE, Ana Paula Brandão.

Para os próximos meses a previsão 
é de crescimento. A presidente do 
Coren-CE, Ana Paula Brandão, afir-
ma que o órgão pretende estar ain-
da mais próximo dos profissionais 
através de palestras, cursos e mi-
nicursos. A participação nas ativi-
dades é gratuita, exigindo apenas 
estar regular perante ao Conselho. 

 O calendário oficial de 
cursos do Napen está disponí-
vel no site www.coren-ce.org.br

 Ao todo 5 enfermeiros 
receberam a capacitação teó-
rica e prática ministrada pelo 
enfermeiro Guilherme Belaver. 
 Mulheres atendidas pela 
estratégia de  saúde da família 
no Sistema Único de Saúde (SUS), 
participaram da capacitação e 
realizaram a introdução do DIU 
com a equipe de enfermeiros
Treinada pelo coren.

Participou de algum curso? 
Conte sua experiência pra gente: 

imprensa.corence@gmail.com



Coren-CE intensifica fiscalizações e assegura as 
prerrogativas da Enfermagem no Estado

Fiscais e conselheiros atuam em todo o Estado ajustando condutas e 
garantindo o pleno exercício profissional

Dra. Ana Paula Lemos fixa aviso de 
interdição ética em clínica, em Fortaleza. 

 O Conselho Regional de 
Enfermagem do Ceará (Coren-CE) 
tem intensificado as fiscalizações 
para garantir o cumprimento das 
legislações de Enfermagem e asse-
gurar o pleno exercício dos profis-
sionais em todo o Estado. “O meu 
chefe exigia que eu sozinha fizesse 
toda a assistência de Enfermagem. 
Com a fiscalização ele foi notifi-
cado e teve que contratar uma 
enfermeira”, comemorou a técni-
ca em Enfermagem A.F. ao reco-
nhecer a importância do trabalho 
realizado pelo Departamento de 
Fiscalização (DEFIS) do Coren-CE.
 
 Diariamente a equipe de 
fiscais e conselheiros do órgão re-
aliza inspeções em hospitais, clíni-
cas e Unidades Básicas de Saúde 
em todo o Ceará. “Não medimos 
esforços para chegarmos em todo 
e qualquer posto de trabalho da 
Enfermagem. Um exemplo disso 
foram as visitas que realizamos 
em escolas que possuem ambu-
latórios com serviço de Enferma-
gem. Em algumas constatamos 
que o técnico trabalhava sem a 
presença do profissional enfer-
meiro”, explica a conselheira Ana 

Paula Lemos, secretária Geral 
do Coren-CE, ao relatar uma fis-
calização sugerida ao Conselho 
através da Ouvidoria do órgão.
 
 Para garantir a execução 
da sua competência fiscalizatória 
o Conselho cearense conta com 
convênios importantes, como 
o firmado com a Polícia Federal 
(PF) no Ceará. Após ter o aces-
so negado em um hospital, no 
município de Barbalha, e a uma 
clínica em Juazeiro do Norte, a 
equipe do DEFIS solicitou o apoio 
do efetivo da PF para executar a 
fiscalização e averiguar as condi-
ções ofertadas aos profissionais e 
pacientes das unidades de saúde.
 
 A presidente do Coren-
-CE, Ana Paula Brandão, asse-
gura que a função fiscalizatória 
do órgão vem se aprimorando, 
cada dia mais, para resguardar as 
prerrogativas previstas na Lei do 
exercício profissional. “Recente-
mente realizamos a interdição do 
serviço de Enfermagem de uma 
clínica de imagens em Fortaleza. 
Isso mostra que nós estamos dis-
postos a fazer cumprir a legislação 

vigente e, sobretudo, lutar pela 
dignidade dos profissionais que 
fazem a Enfermagem em nosso 
Estado”, enfatizou a presidente.
 
 As fiscalizações do Coren-
-CE acontecem de modo contínuo, 
cumprindo o Plano Tático Opera-
cional do setor. Porém, denúncias 
de irregularidades devem ser en-
caminhadas ao órgão através do 
contato com a Ouvidoria, em link 
disponível no site do Coren-CE. 
Após a constatação das irregu-
laridades denunciadas serão to-
madas todas as medidas cabíveis.



Semana da Enfermagem movimenta 
profissionais em todo o Estado

Palestras, Seminários e a I Corrida da Enfermagem Cearense entraram para a história do Coren-CE 

 “A Enfermagem merece 
muito mais.” Foi com essa visão 
que o Conselho Regional de En-
fermagem do Ceará (Coren-CE) 
transformou o mês de maio no 
período mais movimentado da 
história do Conselho cearense. 
 
 O que antes era ape-
nas uma semana tornou-se um 
mês inteiro de celebrações em 
todo o Estado, através do tema 
“Enfermagem, uma voz para li-
derar – Saúde para todos”. 
 As comemorações da En-

fermagem aconteceram em todas 
as macrorregiões do Ceará com 
uma programação que priorizou 
o empoderamento da maior clas-
se profissional da Saúde brasileira. 
“Somente no Ceará somos mais de 
75 mil profissionais. Somos o ver-
dadeiro motor que movimenta a 
engrenagem da Saúde”, enfatizou 
a presidente do Coren-CE, Ana 
Paula Brandão, ao salientar a im-
portância e as razões de celebrar a 
Enfermagem no Brasil e no mundo. 
 
 Palestras aconteceram em 

hospitais, escolas e universidades 
de municípios como Aracati, Juazei-
ro do Norte, Baturité, Senador Pom-
peu, Tianguá, Tauá, entre outros. 
 
 Em Fortaleza a programa-
ção contou com marcos como 
a I Corrida da Enfermagem Ce-
arense. A celebração da Enfer-
magem teve, ainda, mais uma 
edição da Comenda Gente Que 
Ama a Enfermagem e o III Semi-
nário da Enfermagem do Ceará. 

Confira:



III Seminário da Enfermagem

 Contando com palestras 
de grandes nomes da Enferma-
gem, como o enfermeiro Gilmar 
Jr., o III Seminário da Enferma-
gem Cearense reuniu mais de 
200 participantes no auditório 
do Hotel Mareiro, em Fortaleza. 
 
 O evento aconteceu no úl-
timo dia 13 de maio e contou com 
a participação de profissionais de 
todo o Estado. Temas relacionados 
à ética e às atualizações profissio-
nais deram o tom dos debates.

Comenda Gente Que Ama a 
Enfermagem

 Pela primeira vez na histó-
ria do Coren-CE os trabalhadores 
da Enfermagem puderam votar e 
assim eleger os profissionais ho-
menageados com a Comenda 
Gente Que Ama a Enfermagem. 
 
 O prêmio foi entregue em 
solenidade na Câmara Municipal 
de Fortaleza, na noite do dia 20 
de maio, e homenageou 11 pro-
fissionais que se destacam em 
diversas áreas, como a assistên-
cia, a política e a atuação sindical. 

I  Corrida da  Enfermagem  
Cearense

 Mais de 600 profissionais 
compareceram à Av. Beira Mar, em 
Fortaleza, para participar da I Corri-
da da Enfermagem Cearense. Com 
o objetivo de promover o esporte e 
a  qualidade de vida entre os traba-
lhadores da Enfermagem, o even-
to aconteceu no dia 26 de maio, 
encerrando as comemorações do 
mês, e já se tornou um marco na 
história da Enfermagem no Ceará. 



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

 A atuação da enfermeira Ana 
Paula Brandão como presidente do 
Conselho Regional de Enfermagem 
do Ceará (Coren-CE) tem repercutido 
na enfermagem de todo o Brasil. Co-
nhecida por aliar a competência de 
gestão com o rigor técnico da profis-
são, Ana Paula Brandão tornou-se um 
dos grandes destaques da Enferma-
gem, conquistando o reconhecimen-
to através de prêmios como o Anna 
Nery 2018, entregue em Campinas, em 
novembro do ano passado; e o Des-
taque da Saúde, outorgado em For-
taleza, no último mês de dezembro. 
 
 A presidente do Coren-CE re-
cebeu também a comenda Moção de 
Aplausos outorgada, no último mês 
de maio, pela Câmara Municipal de 
Senador Pompeu, no interior cearen-
se. O reconhecimento foi proposto 
pela vereadora Alessandra do Olivei-
ra (PT) e aprovado por unanimidade 
entre os vereadores do Município.

 Para Ana Paula Brandão o re-
conhecimento simboliza a conquis-
ta de mais espaços de discussão e 
visibilidade para a categoria. “Dedi-
co  todos eles aos profissionais que, 
diariamente, fazem a enfermagem 
acontecer  nos quatro cantos do 
nosso Estado”, finaliza a presidente. 



Publicada resolução que isenta taxas de especialidade 
para auxiliares e técnicos

Você em dia com as 
novidades da Enfermagem

Carga horária mínima para estágio supervisionado de 
técnicos deve ser de 400 horas

Projeto de Lei do Cuidador é vetado nacionalmente

 Com a Resolução 
609/2019 o Conselho Federal 
de Enfermagem (Cofen) apro-
vou o fim das taxas de registro 
e carteira de especialidade para 
técnicos e auxiliares de Enfer-
magem. Os profissionais de ní-

Em tempos de discussão em tor-
no da qualidade da educação 
ofertada pelos cursos de Enfer-
magem, o Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen) estabele-
ceu carga horária mínima para 
estágios supervisionados em 

vel Médio que possuem certifi-
cado de especialização devem, 
obrigatoriamente, registrá-lo 
gratuitamente no Coren-CE.

cursos técnicos de Enfermagem. 
A decisão busca formalizar, junto 
aos Conselhos Regionais e Con-
selhos Estaduais de Educação, a 
carga horária de 400 horas para 
o estágio curricular obrigató-
rio desses cursos em todo País.

A Presidência da República ve-
tou integralmente o Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados 
que tentava regulamentar a 
profissão de cuidador de ido-
sos, crianças, pessoas com de-
ficiência ou com doença rara.

Para a presidente do Coren-CE 

a decisão da foi sensata. “Os 
cuidadores são pessoas funda-
mentais no acompanhamento 
dos pacientes, porém, as com-
petências da Enfermagem não 
podem ser negligenciadas. En-
fermagem é ciência e para ser 
exercida necessita ser estudada”, 
argumentou Ana Paula Brandão.



22° CBCENF abre inscrições para trabalhos científicos

Ações judiciais do Coren-CE garantem contratação de profissionais

 As inscrições de trabalhos 
científicos para o 22° Congresso 
Brasileiro dos Conselhos de En-
fermagem – CBCENF estão aber-
tas. Interessados em concorrer 
aos prêmios devem se inscrever 
até o próximo dia 16 de agosto.

 Enfermeiros, obstetrizes, 

 Com o intuito de fazer 
cumprir a Lei que determina a 
presença do profissional enfer-
meiro supervisionando o tra-
balho de auxiliares e técnicos 
de Enfermagem durante todo 
o funcionamento dos serviços 
de Enfermagem, o Coren-CE 
ingressou com ações judiciais 

técnicos, auxiliares e estudantes 
de Enfermagem poderão subme-
ter trabalhos para o Congresso 
que acontecerá de 11 a 14 de no-
vembro, em de Foz do Iguaçu/PR.

 O Coren-CE já pre-
para novidades para o seu 
stand no evento em 2019.

que garantiram a contratação 
de novos enfermeiros em mu-
nicípios como Fortaleza, Iguatu, 
Juazeiro do Norte e Paramoti. 

 A não contratação dos 
profissionais também foi motivo 
para interdições éticas na capital.

Conselhos discutem criação de Frente Parlamentar 
em prol das 30 horas

 A fim de debater sobre a 
criação da Frente Parlamentar 
da Enfermagem em prol das 30 
horas semanais, o presidente 
do Conselho Federal de Enfer-
magem (Cofen), Manoel Neri, e 
presidentes de Conselhos Regio-

nais se reuniram com o depu-
tado federal Mauro Nazif (PSB), 
de Rondônia. O objetivo é ge-
rar mais discussão em torno da 
aprovação da regulamentação 
da jornada de trabalho de 30h 
semanais para a Enfermagem.

Acompanhe mais ações do Coren-CE 
através do nosso site e redes sociais

www.coren-ce.org.br


