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Coren-CE determina Anuidade Única e 
congelamento dos valores para 2020

As medidas fazem parte das diversas iniciativas da gestão 2018 – 2020 
do Conselho cearense com foco na valorização profissional 

 Atento à crise financeira 
que assola os salários dos profis-
sionais da Enfermagem em todo 
o País, o plenário do Conselho 
Regional de Enfermagem do Ce-
ará (Coren-CE) adotou medidas 
com foco na economia e na va-
lorização financeira da categoria. 
Em 2020, além das taxas do tribu-
to permanecerem inalteradas, o 
Conselho cearense criou o progra-
ma de Anuidade Única, que prevê 
o pagamento de somente uma 
anuidade para os profissionais ins-
critos em mais de uma categoria. 

 Para a presidente do Co-
ren-CE, Ana Paula Brandão, as 
medidas representam o compro-
misso da atual gestão com os tra-
balhadores da Enfermagem. “Con-
gelar os valores das anuidades era 
um compromisso nosso. Agora é 

uma realidade para os trabalha-
dores que sofrem com os péssi-
mos salários e a jornada exaustiva. 
Isso, porém, não era o suficiente, 
portanto, fomos além e ideali-
zamos o programa de Anuidade 
Única lutando, inclusive, para que 
ele se tornasse uma realidade na-
cional”, explicou a presidente. 

 Com a iniciativa, auxiliares, 
técnicos em Enfermagem e enfer-
meiros inscritos no Coren-CE pa-
garão, em 2020, os mesmos valo-
res que foram pagos em 2019, sem 
nenhum reajuste financeiro. Mo-
dalidades de descontos também 
foram planejadas para proporcio-
nar ainda mais economia aos pro-
fissionais que quitarem o tributo 
nos meses de janeiro e fevereiro. 

 Já de modo automático, 

sem a necessidade de nenhuma 
adesão pessoal, profissionais ins-
critos em duas ou três categorias 
serão beneficiados pelo programa 
de Anuidade Única. Agora, um 
profissional inscrito como técni-
co de Enfermagem e enfermeiro, 
por exemplo, pagará somente a 
anuidade equivalente à inscrição 
de enfermeiro e poderá permane-
cer com as duas inscrições ativas. 
“Essa iniciativa é um sonho anti-
go da categoria. Ficamos felizes 
em torná-la realidade”, celebrou 
Ana Paula Brandão ao apresentar 
os descontos para o pagamen-
to da anuidade 2020. Confira: 

Até 31 de janeiro 
10% de desconto

Até 28 de fevereiro
5% de desconto



Conheça o seu Conselho
 Comprometidos com o 
crescimento da Enfermagem 
em todo o Estado os nossos 
conselheiros atuam diariamen-
te na coordenação das ativida-
des do Coren-CE para construir 
um capítulo importante na his-

tória da Enfermagem cearense. 
O capítulo da transformação.
 Mais que isso, os conse-
lheiros do Coren-CE são profis-
sionais da ponta, que conhecem 
a realidade da Enfermagem por-
que, assim como você, atuam 

em hospitais, clínicas, em salas de 
aula e em todos os outros lugares 
onde a Enfermagem acontece.

Conheça aqui os seus conselhei-
ros: 

Dra. Ana Paula Brandão
Presidente

Dra. Kylvia Diogenes
Enfermeira

Conselheira Efetiva

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

Valderi Tavares
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



Com atendimento descentralizado Conselho 
percorre o Estado  com o “Coren Itinerante”

O Projeto visitou municípios de todas as macrorregiões do Estado

 “Precisamos descentralizar 
o nosso atendimento para estar-
mos mais próximos dos profissio-
nais e, conseqüentemente, che-
garmos a todos os lugares onde há 
Enfermagem”. Foi com essa con-
vicção que a presidente do Con-
selho Regional de Enfermagem 
do Ceará (Coren-CE), Ana Paula 
Brandão, encerrou, em janeiro de 
2019, mais uma Reunião Ordiná-
ria de Plenário, com os conselhei-
ros que fazem a gestão do órgão. 
 A partir da análise desta 
afirmação nasceu o projeto Coren 
Itinerante, iniciativa do Conselho 
cearense que, somente no ano do 
seu surgimento, realizou mais de 
3.700 atendimentos em vários mu-
nicípios de todas as macrorregiões 

do Estado. Cidades como Aracati, 
Beberibe, Crateús, Iguatu, Senador 
Pompeu e Tauá foram algumas 
das contempladas com a primeira 
edição do projeto que deve ga-
nhar ainda mais força em 2020. 
 Através do “Coren Itineran-
te” profissionais da Enfermagem 
de cidades mais distantes podem 
usufruir de todos os serviços oferta-
dos na sede e subseções do órgão 
com a comodidade de estar perto 
de casa e do seu local de trabalho. 
“A estratégia do projeto é simples, 
porém, muito arrojada. Através de 
parcerias locais definimos o ende-
reço que irá receber a estrutura e 
os profissionais do Conselho. Após 
isso iniciamos o trabalho de divul-
gação da nossa presença que in-

clui o contato com as secretarias 
de Saúde dos municípios vizinhos, 
a visita às rádios das cidades e a ar-
ticulação com lideranças locais da 
Enfermagem”, explica a presidente 
que atualmente é referência nacio-
nal em descentralização de servi-
ços para profissionais registrados.
 O “Coren Itinerante” tam-
bém simboliza a democratização 
do órgão na tomada de decisões 
e no planejamento de suas ações. 
Através do contato pelos canais de 
comunicação do Coren-CE os ins-
critos podem solicitar a presença 
do órgão em seus municípios. Por-
tanto, não perca tempo. O calen-
dário de atividades de 2020 já está 
sendo produzido. Interaja conosco!



Presidente do Coren-CE visita municípios fomentando 
o empreendedorismo na Enfermagem

Ana Paula Brandão acompanha a abertura de consultórios de Enfermagem em todo o Ceará 

 Entusiasta da Enfermagem e suas 
múltiplas possibilidades, a presidente do 
Conselho Regional de Enfermagem do Ce-
ará (Coren-CE), Ana Paula Brandão, tem visi-
tado os municípios cearenses para conhecer 
os consultórios de Enfermagem já existentes 
e fomentar o empreendedorismo na área. 
 “A gente ama a assistência, porém, 
é preciso reconhecer que a Enfermagem 
é muito mais que plantões hospitalares. 
Com o horizonte ampliado a gente conse-
gue enxergar que a nossa profissão pode ir 
muito mais além; e isso é um passo impor-
tante na busca pela valorização que nós 
tanto almejamos”, justificou a presiden-
te, que foi uma das pioneiras na abertura 
de consultório de Enfermagem no Ceará.

 Após visitar Sobral e Icó, Ana 
Paula Brandão também conheceu ex-
periências exitosas e levou conheci-
mentos a cerca da administração de con-
sultórios à profissionais de cidades como 
Fortaleza, Limoeiro do Norte e Aracati. 
 A presidente do Conselho desenvol-
veu, ainda, uma consultoria para profissio-
nais que desejam abrir o seu próprio con-
sultório de Enfermagem. Os encontros de 
capacitação acontecem na sede do Coren-
-CE, em Fortaleza, são totalmente gratuitos e 
deverão ser solicitados à secretaria do órgão. 

Solicite a sua consultoria através do 
telefone (85) 3105. 7866



A presidente do Coren-CE, Ana Paula Brandão, elencou 6 dicas para 
você que está pensando em montar o seu próprio consultório de 
Enfermagem. Confira!

  OUSE

O mercado é amplo. Você pode focar a sua atuação em especialidades, como um consultório vol-
tado ao tratamento de feridas; ou referência no primeiro furo na orelha de bebês, por exemplo. 

  ESTUDE

As Resoluções Cofen 568/2018 e 606/2019 devem ser o seu principal manual na hora de organizar 
a abertura da sua clínica ou consultório. Elas trazem as diretrizes que deverão ser cumpridas tanto 
pelo empreendimento, quanto pelo profissional. Mas, relaxe! É algo super simples!

  PLANEJE

Você é livre para escolher: clínica ou consultório. Isso irá variar de acordo com o seu planejamento 
para o negócio que pretende montar. Mas, atenção! Consultórios tornam-se mais simples quando 
abertos dentro de clínicas ou prédios comerciais que já possuem o alvará de funcionamento.

  SEJA PARCEIRO

Você pode montar seu consultório com outro profissional enfermeiro e dividir os custos com a 
manutenção do espaço. Parcerias com laboratórios de analises clínicas, por exemplo, irão deixar 
sua consulta de Enfermagem ainda mais completa.

  DIVULGUE

A população necessita saber que você está preparado para atender as necessidades de cuidados 
á ela. Atente às regras da publicidade no segmento da saúde, preserve a imagem dos seus pa-
cientes e divulgue o seu consultório. 

  CONTE SEMPRE COM O COREN-CE

A sua clínica ou consultório precisa ser registrada no Conselho de Enfermagem. Caso o seu negó-
cio seja um consultório o registro é totalmente gratuito. Essa parceria com o Conselho é funda-
mental para o bom funcionamento do seu negócio e para o pleno exercício profissional. 

6 Dicas para Abertura de Clínicas 
e Consultórios de Enfermagem



Cursos gratuitos geram mais capacitação 
para a Enfermagem cearense

Os temas são definidos com base nas demandas atuais do mercado de trabalho

 Os profissionais de Enfer-
magem do Ceará contam com um 
importante aliado na atualização 
do currículo: o Núcleo de Aperfei-
çoamentos para os Profissionais 
de Enfermagem (NAPEN). Forta-
lecido na atual gestão, o Núcleo 
que comanda o segmento edu-
cativo do Coren-CE, é coordena-
do pela conselheira Susana Pena 
e já capacitou gratuitamente 
mais de 2 mil auxiliares, técnicos 
e enfermeiros em todo o Estado. 

 Para a secretária Geral do 
Coren-CE, Ana Paula Lemos, o 
investimento do Coren na pro-
moção dos cursos representa o 
compromisso do órgão com os 
trabalhadores da Enfermagem e, 
sobretudo, com a saúde da po-
pulação. “Quando capacitamos 
os profissionais também assu-
mimos o compromisso de en-
tregar á população um serviço 
de Enfermagem com excelen-
te qualidade”, certificou Lemos. 

 Os temas dos cursos são 
definidos conforme as demandas 
do mercado de trabalho, o perfil da 
região que irá receber a capacita-
ção e, também, o desejo dos profis-
sionais de cada área. “Em 2020, por 
exemplo, iremos falar sobre em-
preendedorismo no Cariri porque 
essa foi uma demanda que os pro-
fissionais nos apresentaram após 
ver o sucesso desse seminário em 
Fortaleza”, revelou a presidente 
do Coren-CE, Ana Paula Brandão. 

 Desenvolver capacitação 
em temas atuais e com deman-
das de mercado têm sido uma 
prioridade do NAPEN. Em 2019, o 
Coren-CE lotou auditórios promo-
vendo cursos de temas difíceis de 
encontrar até mesmo na iniciativa 
privada, como a formação em Li-
bras para Consultas de Enferma-
gem; e a Atuação do Enfermeiro 

na Saúde Mental e Psiquiátrica. 
 O Curso de Auriculotera-
pia (foto) foi um dos recordistas 
de inscrições. Hoje o Ceará possui 
80 novos profissionais aptos a de-
senvolver a técnica que promete 
ser um dos fatores impulsionan-
tes em novos consultórios de En-
fermagem. 

INOVAÇÃO NAS TEMÁTICAS PARA 
A ENFERMAGEM AVANÇAR



Cresce o número de interdições éticas em unidades que
 desrespeitam a Enfermagem no Ceará

Coren-CE intensifica a fiscalização e cobra o cumprimento da Legislação em todo o Estado

Em 2019 cresceu o número de 
clínicas, farmácias e hospitais 
impedidos de exercer a Enfer-
magem por desrespeitar a Le-
gislação profissional, bem como 
os trabalhadores que compõem 
a equipe de enfermagem. A in-
terdição ética, instrumento do 
Coren-CE no combate ao exer-

cício irregular da profissão, é 
hoje uma das mais respeitadas 
entre os profissionais da Saúde. 
 Para Ana Paula Brandão, 
que preside o Conselho, o traba-
lho tem alcançado a eficiência 
graças ao rigor da fiscalização e 
a contribuição dos profissionais 
que, através da Ouvidoria do ór-

gão, denunciam os agravos que 
acontecem em todo o Estado. 
“Em 2019 interditamos clínicas na 
Capital; além de farmácias e hos-
pitais no interior que insistiam em 
oferecer serviços de Enfermagem 
sem a presença do enfermeiro. 
Essa nossa postura de cobrar o 
cumprimento da Legislação nos 
fez conquistar 27 novos postos 
de trabalho, além de oferecer 
para a população procedimen-
tos de Enfermagem com a segu-
rança e a qualidade que a lei de-
termina”, concluiu a presidente.  
 Você também pode cola-
borar com o crescimento da Enfer-
magem. Denuncie casos de des-
respeito à legislação profissional. 
Encaminhe o seu relato para a Ou-
vidoria do Coren-CE através de link 
disponível no site www.coren-ce.
org.br. As denúncias são sigilosas. 

A gestão do Conselho Regional de 
Enfermagem do Ceará (Coren-CE) 
elencou como uma de suas prio-
ridades a desburocratização dos 
serviços e a criação de mecanis-
mos que facilitem e otimizem a 
rotina dos inscritos. Com a aceita-
ção de cartões de débito e crédi-
to como forma de pagamento os 
serviços mediante taxa passam a 
ser instantâneos, como a Certidão 
Negativa que poderá ser impressa 

imediatamente, instantes depois 
da aprovação do pagamento pela 
operadora do cartão. 

Ana Paula Lemos, secretária Geral 
do Coren-CE, afirma que a novida-
de irá favorecer, ainda, a vida eco-
nômica dos inscritos. “Em casos 
de quitação de débitos o parce-
lamento pode ser feito em até 12 
vezes”, explicou Lemos. 

Coren-CE passa a aceitar cartões de débito e crédito
 no pagamento dos seus serviços

NEWS DA ENFERMAGEM

Agora os inscritos poderão pagar suas solicitações e quitar débitos com parcelamentos em até 12 vezes 



Coren-CE apresenta a cultura e a força 
da Enfermagem cearense no 22º CBCENF

Através do ‘fuxico” o órgão apresentou aspectos do trabalho desenvolvido 
pela Enfermagem na área das práticas integrativas

 Em sua participação no 
22º Congresso Brasileiro dos Con-
selhos Regionais de Enfermagem 
(CBCENF) o Conselho Regional de 
Enfermagem do Ceará (Coren-CE) 
elegeu como tema “Do empirismo 
às PICS”, uma referência à tradição 
popular a cerca dos cuidados de 
saúde até a evolução que regu-
lamentou as Práticas Integrativas 
Complementares de Saúde (PICS).
 Durante a abertura do 
evento, que aconteceu no último 
dia 11 de novembro, em Foz do 
Iguaçu, no Paraná, a delegação 
cearense apresentou o “fuxico”: 
ícone do artesanato cearense e 
hoje uma das modalidades de-
senvolvidas nas atividades de ar-
terapia. “O fuxico simboliza, entre 
tantas outras coisas, a construção 
coletiva que nós, quanto equipe 
de enfermagem, desenvolvemos 

todos os dias”, salientou a pre-
sidente do Coren-CE, Ana Paula 
Brandão, ao receber a visita dos 
presidentes de outros regionais 
no stand do Conselho cearense.
Durante todo o evento, o stand 
do Coren-CE desenvolveu, ainda, 
atividades lúdicas e com a cara da 
cultura cearense. Adereços feitos 

com o fuxico foram disponibili-
zados para fotos e brindes. Uma 
exposição com trabalhos feitos 
por profissionais cearenses que 
desenvolvem a Arterapia também 
compôs a decoração do stand.
O próximo CBCENF acon-
tecerá em Maceió – AL. 

 O 5º Congresso Brasi-
leiro de Especialidades de En-
fermagem lotou o Centro de 
Eventos do Ceará, em Fortale-
za, entre os dias 06 e 08 de de-
zembro. 
 Entre os palestrantes 

de renome nacional a presi-
dente do Coren-CE, Ana Paula 
Brandão, participou da Mesa 
de Honra durante a abertura 
do evento e ministrou palestra 
com o tema “Enfermeiros Em-
poderados: Na Lei, Na Gestão 

e Na Postura”. “Para nós do Co-
ren-CE é uma enorme satisfa-
ção receber o evento em nosso 
Estado e poder contribuir com 
a discussão nacional do empo-
deramento da Enfermagem, 
celebrou a presidente. 

Fortaleza recebe CBEE 2019
Presidente do Coren-CE palestrou no evento que reuniu os maiores 

nomes da Enfermagem nacional na capital cearense


