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Editorial

Conselho Regional de 
Enfermagem de Goiás

Missão - Assegurar à sociedade uma assistên-
cia de enfermagem ética, científica e de qua-
lidade por meio da fiscalização do exercício 
profissional.

Visão - Ser um Conselho valorizado pela so-
ciedade por meio de excelência na prestação 
de serviços.

Natureza - O Conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de Goiás é um órgão de fisca-
lização e regulamentação do exercício da pro-
fissão de enfermeiro e das demais profissões 
compreendidas nos serviços de enfermagem 
em todo o território do Estado de Goiás, e 
com os demais conselhos regionais e federal 
de enfermagem constituem nos termos do 
artigo 1º da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, 
uma Autarquia Especial com personalidade 
jurídica de direito público com autonomia 
administrativa e patrimonial. 
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Motivos para continuar caminhando
Reflexões, balanços pessoais e profissionais, novos 

projetos fazem parte desta época do ano. Dedicação 
ao trabalho, aos pacientes, à profissão e a nós mesmos 
passam por um filtro para estabelecermos metas e pro-
postas para os meses à frente. Felizmente, esse balan-
ço anual do Coren-GO é fechado com saldo positivo! 
Temos resultados importantes para comemorar junto 
com a categoria. Parte dessas conquistas é comparti-
lhada nas páginas que seguem. 

A gestão Unir Para Avançar seguiu, em 2016, a 
fiscalização do exercício profissional com foco na qua-
lidade e ética na prestação de serviço e, constante, 
luta pela valorização da enfermagem goiana frente 
às demais categorias da saúde e população em ge-
ral. Com franqueza e senso de responsabilidade, em 
nome do plenário do Coren-GO, afirmo que tivemos conquistas, avanços, motivos para 
acreditar que vale a pena continuar caminhando em prol da enfermagem. 

Nos últimos 12 meses, uma das bandeiras levantadas com mais ênfase foi a defe-
sa de formação com qualidade para enfermagem, que mais diretamente se notou com 
o combate à aprovação do ensino à distância de nossa profissão. Tivemos em maio 
audiência pública com grande participação e comoção de profissionais e estudantes de 
enfermagem. População e governantes tiveram oportunidade de conhecer nossa posi-
ção. Recebemos apoio! Em dezembro, tivemos a feliz informação de que o relator dará 
parecer favorável ao projeto de Lei nº 1654/16, que coíbe a formação de profissionais 
de enfermagem em cursos exclusivamente à distância em Goiás. Estamos confiantes 
de que me 2017 essa será mais uma vitória! 

Realizamos encontros e reuniões voltadas para diferentes eixos de defesa dos 
interesses da categoria. Tivemos também seminários, capacitações e minicursos di-
recionados para qualificação profissional. Mais de 900 fiscalizações foram realizadas 
em todo o Estado, com a novidade de fecharmos nichos específicos como hospitais 
estaduais, unidades de saúde da família e centros de saúde num mesmo período e, 
praticamente, simultaneamente. A comunicação com os profissionais esteve aberta 
através de formas já tradicionais, como site e eventos de enfermagem, e de novas 
alternativas – e-mails e redes sociais. 

A diretoria e demais conselheiros da gestão Unir Para Avançar estão certos de 
que estamos no caminho para cumprirmos nossos compromissos com a categoria que 
nos concedeu a oportunidade de representá-la. Como sempre digo e não me canso 
de repetir, é papel de cada um de nós lutar pela valorização de nossa profissão, pois é 
dela que vem nosso sustento, nossa identificação como cidadãos e satisfação pessoal. 

Para o próximo ano, temos mais projetos e a certeza de que há muito a ser feito. 
Mais do que isso: temos motivos suficientes para continuar esse caminho de valori-
zação e empoderamento da enfermagem. Boas festas a todos e um novo ano com 
serenidade, sabedoria e força para vencer os desafios.

Boa leitura.
Ivete Santos Barreto
Presidente Coren-GO
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Resultados positivos 
são alcançados mensalmente

Dia 18 – Durante a 1ª Reunião Ordi-
nária de Plenário do ano, a presiden-
te do Coren-GO, Ivete Santos Barreto, 
apresentou as ações realizadas em 
2015 e as perspectivas para 2016. 
Além de conselheiros e colaborado-
res, participaram representantes da 
Secretaria Municipal de Saúde de 

Aparecida de Goiânia, Associação Brasileira de Enfermagem 
seção Goiás, Sindicado dos Enfermeiros de Goiás e profissio-
nais de enfermagem. Na ocasião, foi homenageada a enfer-
meira Naíva Alves Ferreira, uma das personagens da exposi-
ção temática “História da Enfermagem Brasileira: a contribui-
ção afrodescendente”, do Museu Nacional de Enfermagem 
Anna Nery. Naíva foi indicada pelo Regional devido sua traje-
tória profissional marcada pelo compromisso com a categoria, 
sempre lutando por melhores condições de trabalho e plano 
de carreira e salários e dedicação aos pacientes.

Dia 21 – Coren-GO deu posse a Comissão de Ética Institu-
cional do Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin), para 
o mandato referente ao triênio 2015/2018. A conselheira 
Laura Tiago de Barros dirigiu os trabalhos que empossou a 
comissão.

Dia 26 – O projeto “Coren Vai Até Você”, coordenado pelo 
Conselheiro Silvio José Queiroz alcançou 495 profissionais 

de Iporá e municípios vizinhos, de 26 a 28 de janeiro. Fo-
ram oferecidos diversos serviços como inscrição e registro, 
transferência, cancelamento, negociação, emissão de boletos, 
denúncias, esclarecimento de dúvidas e orientações aos pro-
fissionais. Visando aperfeiçoamento profissional, foram dis-
ponibilizados quatro minicursos: “Dimensionamento de Pes-
soal de Enfermagem”, “Dilemas éticos – até onde posso ir?” 
“Atendimento inicial ao politraumatizado”, “Sistematização da 
Assistência em Enfermagem” e “Novas diretrizes de reanima-
ção cardiopulmonar”. Durante a ação, a equipe do projeto mi-
nistrou palestra na unidade de ensino Senac/Iporá abordando 
aspectos ligados ao funcionamento do Conselho, inscrição 
profissional e também ao exercício legal da profissão.

Dia 1º – A presidente do Coren-GO, 
Ivete Santos Barreto e o conselheiro 
Iramar Alves dos Santos empossaram 
a Comissão de Ética Institucional do 
Hospital Materno Infantil (HMI), re-
ferente ao triênio 2015/2018. 

Dia 17 – O Fórum dos Conselhos Regionais da Área da Saú-
de de Goiás (FCRAS-GO) realizou a primeira reunião do ano. 
Fizeram parte das discussões do encontro: valorização da 
equipe multiprofissional, concursos públicos e jornada de 
trabalho 12X36. Na opinião de Ivete Santos Barreto, que é 
presidente do Coren-GO e coordenadora do Fórum, o traba-
lho em conjunto pode resultar em melhorias sobre assuntos 

FEVEREIRO

JANEIRO
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que são de interesse das profissões de saúde. 

Dia 22 – A conselheira-secretária Ângela Cristina Bueno 
Vieira e o controlador interno Paulo de Tarso Rocha partici-
pam de treinamento no Cofen, onde receberam orientação 
para elaboração do Relatório de Gestão do Sistema Cofen/
Conselhos Regionais, de 22 a 25 de fevereiro. Por meio do 
treinamento foi possível aprimorar ainda mais a qualidade 
dos dados quantitativos e qualitativos que são repassados 
ao Tribunal de Contas da União (TCU) anualmente.  

Dia 27 – Teve início o Curso de Ética e Legislação Profissio-
nal, que faz parte do projeto Avança Coren-GO. Ao longo do 
ano, foram realizados cinco encontros, em parceria com a 
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), com conselheiros, colaboradores e fiscais.

Dia 29 – Nessa data, foi realizada a 1ª edição do Comparti-
lha+, projeto que visa contribuir com a qualificação profis-
sional através de palestras gratuitas e com enfoque no dia 
a dia dos profissionais de enfermagem. O tema de fevereiro 
foi “Zika Vírus e Casos de Microcefalia”, apresentado pela 
enfermeira Juliana Brasiel, técnica da Secretaria Municipal 
de Saúde de Goiânia, para 60 participantes.   

Dia 14 – Para participar da discus-
são da política de comunicação do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais, 
a Assessoria de Comunicação do Co-
ren-GO participou do Seminário de 
Comunicação do Sistema Cofen/Co-
rens de 9 a 11 de março.

Dia 17 – Os profissionais de enfermagem goianos passa-
ram a contar com a emissão online, instantânea e gratuita 
da Certidão de Regularidade, mais conhecida como “nada 
consta”, através do site da Autarquia. Por meio desse serviço 
rápido e prático, o profissional economiza tempo e dinheiro 
que gastaria se deslocando de sua residência até a sede ou 
subseção do Conselho para emitir sua Certidão. Vale desta-
car que o documento tem validade para todos os efeitos ju-
rídicos e administrativos, já que possui código de verificação 
para comprovar sua autenticidade e veracidade. 

Dia 18 – A presidente do Coren-GO, Ivete Barreto, apresen-
tou solicitações dos profissionais de enfermagem durante 
reunião com o secretário Municipal de Saúde, Fernando 
Machado, e equipe. Na ocasião, Ivete enfatizou a situação 
de insegurança vivida por profissionais que realizam seus 
plantões nas unidades de emergência-24horas. Ela destacou 
que as condições de trabalho implicam diretamente na qua-
lidade de vida e no atendimento prestado pela enfermagem. 

Dia 24 – Foi lançado o Coren-GO Digit@l, conteúdo informa-
tivo enviado diretamente para a caixa de e-mail dos profis-
sionais e demais interessados que informam seu endereço 
virtual ao Conselho, no momento de inscrição ou atualização 
de dados, ou se cadastram através do site do Conselho.  

Dia 28 – Coren-GO firmou Termos de Ajuste de Conduta 
(TAC) com três instituições de saúde (Casa Matheus e Ins-
tituto Panamericano da Visão de Goiânia e Posto de Saúde 
Ronelândia de Cromínia) com o objetivo de combater a falta 
de enfermeiros durante todo o tempo de funcionamento e 
o subdimensionamento.  Este é um exemplo da atuação do 
Regional em Goiás que valoriza a conscientização da impor-
tância de se atender o quantitativo de profissionais de enfer-
magem para oferecer condições de segurança do paciente e 
redução da sobrecarga de trabalho, que reflete na redução 
do absenteísmo e boa ambiência de trabalho. 

Dia 30 – Dando continuidade ao projeto Compartilha+, o 
Coren-GO recebeu mais de 100 participantes que lotaram o 
auditório para participar de capacitação com o tema “Avalia-
ção, Classificação e Tratamento de Feridas”, com a enfermei-
ra e professora Rosângela Pereira. 

MARÇO
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Dia 6 – A presidente, Ivete Barreto 
e conselheiras Ângela Vieira, Marli 
Ávila, Luciana Aparecida Soares Mo-
reira; representantes da ABEn e Sieg, 
Divina de Siqueira e Wesley Franco 
de Melo, participaram de reunião, 
no gabinete da deputada Estadual  
Isaura Lemos sobre a luta que enfer-

magem tem desenvolvido em todo o Brasil contra a forma-
ção na modalidade de Ensino à Distância (EaD). O objetivo 
do encontro foi obter apoio da deputada e da Assembleia 
Legislativa de Goiás no combate a formação em enferma-
gem à distância. A resposta veio de imediato, ficou agendado 
Audiência Pública em defesa da qualidade da formação dos 
profissionais de Enfermagem para o dia 31 de maio e reu-
nião com a Comissão de Saúde da Assembleia para envolver 
os parlamentares e ampliar a discussão no Parlamento. 

Dia 16 de abril – A sede do Conselho, em Goiânia, abriu as 
portas com uma atividade diferenciada nessa data. Con-
selheiros e colaboradores participaram da imunização de 
profissionais de enfermagem durante todo o dia contra a 
Influenza. 

Dia 12 – O Plenário do Coren-GO decidiu conceder isenção 
de pagamento de taxa de renovação da carteira de identi-
dade profissional para todos aqueles que fizerem a solicita-
ção dentro do prazo estipulado pela Resolução 475/2016 e 
estiverem em situação regular. A medida visa beneficiar os 
profissionais goianos que buscam manter sua situação regu-
lar perante o Conselho.

Dia 26 – Foi realizado o 1º Encontro dos Programas de Re-
sidências de Enfermagem do Estado de Goiás. O evento 
reuniu residentes, tutores e coordenadores de programas 
de residência do Hospital Materno Infantil (HMI), Hospital 
Geral de Goiânia (HGG), Hospital Araújo Jorge, Hospital de 
Urgência de Goiânia (Hugo), Hospital das Clínicas da Univer-
sidade Federal de Goiás (HC/UFG), e Crer; além de membros 
da Comissão Especial de Residência de Enfermagem (Cerenf) 
e Comissão Nacional de Residência de Enfermagem (Cona-
renf), para discutirem os pilares da residência no Estado e 
compartilharem experiências.

Dia 27 – Dentro do projeto Compartilha+, foi realizada a capa-
citação “Novas diretrizes para parada cardiopulmonar”, com o 
enfermeiro Elisangelo Aparecido Costa da Silva. 

Dia 27 – Teve início as atividades do projeto “Coren Vai Até 
Você”, em Posse. Profissionais de enfermagem e acadêmi-
cos da região tiveram a oportunidade de participar de mi-
nicursos e receber atendimento personalizado no Coren 
Móvel. Nesse dia foi realizado um simulado de atendimento 
pré- hospitalar com a participação do Corpo de Bombeiros, 
Samu 192 e Rede de Saúde. O evento chamou atenção de 
profissionais de saúde, alunos e população em geral.

Dia 3 – Conselheiros do Coren-GO 
participaram de Audiência Pública 
sobre a redução de jornada de tra-
balho, na Câmara Municipal, pro-
movida pelo Fórum 30 Horas. O ato 
também contou com uma carreata 
pelas ruas de Goiânia, marcando o 
início das atividades do Mês da En-

fermagem. Durante a Audiência, a presidente Ivete Barre-
to manifestou seu posicionamento. “Uma jornada menor 
permite maior segurança para o paciente, possibilita que o 
trabalhador também possa cuidar de si mesmo e viabiliza 
novos postos de trabalho”.

Dia 12 – Mais de 400 profissionais goianos participaram 
do Seminário Comemorativo da Semana da Enfermagem 
com o objetivo de refletir sobre o papel da enfermagem e 
o compromisso ético-técnico-científico para o exercício da 
profissão. O Seminário, realizado em parceria com o Cofen 
e Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) seção Goiás, 
também celebrou os 90 anos da ABEn nacional. Durante a 
manhã, foi realizada a palestra magna “O compromisso de 
ser profissional de enfermagem”, com Maria Aladilce de 
Souza, Enfermeira, Vereadora de Salvador (BA) e Professo-
ra da UFBA. Na parte da tarde, após o lançamento do livro 
“Saúde Coletiva e Enfermagem em Goiás”, de Celma Guima-
rães, foi realizada a mesa-redonda “Os desafios da enferma-
gem contemporânea”, com a participação de Felipa Rafaela 
Amadigi, presidente do Coren-SC,  na gestão 2012-2014 e 
Professora da UFSC; Adriana Pereira Barroso dos Santos Knu-
pp, enfermeira do Hospital do Coração; Maria Goretti David, 
enfermeira, presidente da ABEn na gestão 2007-2010 e as-
sessora Executiva do Coren-PR; e Fernando Correa, técnico 

MAIO

ABRIL
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de enfermagem, conselheiro Coren-GO e Servidor Público 
da Secretaria Municipal de Goiânia.

Dia 20 – Foram empossados os membros da Comissão de 
Ética Institucional do Hospital da Criança. Participaram da 
solenidade a presidente Ivete Barreto, a enfermeira-fiscal 
Luana Ribeiro e participou da posse da Comissão de Ética 
Institucional do Hospital da Criança e da comemoração do 
mês da enfermagem na unidade, no dia 20 de maio.

Dia 25 – Foi realizada a 7ª edição do Prêmio Profissional 
Destaque de Enfermagem. Os 60 homenageados receberam 
muitas salvas de palmas dos 650 presentes, que acompa-
nharam toda a solenidade no Centro Cultural Sesi, em Goi-
ânia. Os conselheiros do Regional e autoridades presentes 
entregaram os troféus e cumprimentaram os destaques da 
noite. Esse ano, a profissional escolhida para receber a men-
ção honrosa foi a enfermeira Anita Bernardes da Silva, que 
possui vasta experiência profissional na área de controle de 
infecção hospitalar.

Dia 31 – A enfermagem goiana se posicionou contra o ensino 
à distância durante Audiência Pública realizada na Assem-
bleia Legislativa de Goiás (Alego). Na oportunidade, foi apre-
sentado um panorama nacional e local dos cursos de Educa-
ção à Distância (EaD) e seus reflexos na realidade, conside-

rados “extremamente preocupantes” pelas profissionais da 
enfermagem, de acordo com a inspeção realizada pelo Cofen 
e Conselhos Regionais em 315 polos de apoio presencial dos 
cursos EaD, em 2015. Durante a ação de caráter nacional, 
foram constatadas ausência de infraestrutura e condições 
de ensino, com descumprimento das diretrizes curriculares 
nacionais. Além de obter apoio a luta contra a formação em 
enfermagem através do EaD, foi proposto Projeto de Lei que 
veda o ensino técnico à distância em Goiás. 

Dia 8 – O setor de Registro e Cadas-
tro passou por treinamento e reade-
quação de rotina seguindo o case do 
Coren-BA. Com as mudanças implan-
tadas é possível imprimir a carteira 
profissional com 24 horas.

Dia 28 – 70 profissionais de enferma-
gem e acadêmicos participaram do Compartilha+ de junho, 
que teve o tema “Implantação e aprimoramento da Sistema-
tização em Assistência de Enfermagem”, com a enfermeira-
fiscal Luana Ribeiro. Na ficha de avaliação distribuída nessa 
edição, 100% dos presentes consideraram que os aspectos 
apresentados e debatidos durante a capacitação serão apro-
veitados no exercício da atividade profissional. 

Dia 28 – Visando capacitar toda a equipe de fiscalização do 
Coren-GO, foi iniciado o Capacita Fiscalização que faz parte 
do projeto Avança Coren-GO, de 28 de junho a 1º de julho. A 
ação foi realizada em parceria com a Faculdade de Enferma-
gem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG). A direto-
ria do Regional espera contribuir dessa forma com as ativida-
des de campo desempenhadas pela equipe de fiscalização, 
bem como a elaboração de relatórios pós-procedimento. 

Dia 6 – Itumbiara recebe edição do 
projeto “Coren Vai Até Você”, com 
atendimento personalizado e cinco 
minicursos: “Avaliação, Classificação 
e Tratamento de Feridas”, “Sistema-
tização da Assistência em Enferma-
gem”, “Dilemas éticos – até onde 
posso ir?”, “Atendimento inicial ao 

JULHO

JUNHO

Balanço 2016
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politraumatizado” e “Novas diretrizes de reanimação cardio-
pulmonar”. Durante os três dias de atividades, foram recebi-
dos 483 participantes. 

Dia 13 - O dossiê completo sobre a situação vivida nessas 
unidades da Capital foi entregue durante reunião com o 
SMS Fernando Machado. Um dos aspectos citados foi o dé-
ficit de pelo menos 99 enfermeiros e 121 técnicos de enfer-
magem em serviços de urgência de Goiânia – incluindo Cais, 
Ciams e UPA. Além de déficit de pessoal, o relatório aponta 
também falta de insumos básicos que dificultam ou impossi-
bilitam atendimento à população. Também participaram da 
reunião na sede do Conselho, a conselheira-secretária Ân-
gela Cristina Bueno, conselheira-tesoureira Marli Ávila, e a 
coordenadora de fiscalização, Luana Ribeiro.

Dia 4 – A presidente Ivete Barreto, a 
conselheira Marli de Ávila e a colabo-
radora da Câmara Técnica de Instru-
mentalização da Comissão, Vanussa 
Usier, deram posse à Comissão de 
Ética de Enfermagem Institucional 
do Hospital de Urgências de Goiânia 
(Hugo).

Dia 16 – O Conselho realizou nesse dia, Oficina Preparatória 
para o Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação 
em Enfermagem (Senaden), a ser realizado de 29 a 31 do 
mesmo mês. Diretores de faculdades, coordenadores de 
cursos de graduação, membros de Núcleo Docente Estrutu-
rante (NDE) e representantes estudantis do curso de enfer-
magem de 19 instituições de ensino diferentes participaram 
da atividade, visando colaborar com a melhoria do ensino 
em Enfermagem. 

Dia 18 – Ação conjunta promoveu fiscalização ampla do 
Cais Nova Era, situado em Aparecida de Goiânia. A ação foi 
acompanhada pela presidente do Coren-GO, Ivete Santos 
Barreto, que também representa o Fórum de Conselhos Re-
gionais da Área de Saúde (FCRAS) e promotor do Ministério 
Público Estadual de Goiás (MPE-GO), José Augusto Figueire-
do Falcão. Participaram também representantes e fiscais dos 
Conselhos Regionais de Biomedicina, Educação Física, Far-
mácia, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia e Radiologia; 
Vigilância Sanitária e coordenação de Saúde Pública de Apa-
recida de Goiânia. Ações conjuntas como essa agregando os 

conselhos que compõem o FCRAS contribuíram ao longo do 
ano com o fortalecimento do Fórum. 

Dia 23 – Goiás participa do 8º Seminário Nacional de Fis-
calização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais (Sena-
fis), com o tema “Reestruturando o Sistema de Fiscalização 
Profissional da Enfermagem”, em Vitória (ES), de 23 a 26 de 
agosto. O evento teve como objetivo discutir e alinhar po-
líticas de fiscalização, propondo e aperfeiçoando diretrizes. 

Dia 31 – De 31 de agosto a 2 de setembro, a enfermagem  de 
Jataí e região participou do projeto “Coren Vai Até Você”. O 
primeiro minicurso dessa edição, com o tema “Sistematiza-
ção da Assistência em Enfermagem”, ministrado pela enfer-
meira Ladilce Teles Zatta Santos, contou com 100 participan-
tes de diferentes perfis de unidades de saúde e municípios, 
como Serranópolis, Mineiros, Jataí e outros. Durante o dia, 
o atendimento foi realizado em frente à Câmara Municipal 
de Jataí, no Coren Móvel, e no período noturno a equipe 
esteve no Hospital Municipal. Foram atendidos 120 profis-
sionais, que solicitaram sua inscrição, retiraram certidão de 
regularidade, atualizaram dados, esclareceram dúvidas com 
a conselheira Cristiane José Borges e com a fiscal Vanessa Pa-
landrani. Os trabalhos continuaram nos dois dias seguintes, 
alcançando no final 569 participantes.

AGOSTO

Balanço 2016
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Dia 15 – O Fórum de Conselhos Re-
gionais da Área de Saúde (FCRAS) 
entregou ao promotor do MPE-GO, 
José Augusto Figueiredo Falcão, o re-
latório de fiscalização preparado em 
conjunto por cada um dos conselhos 
sobre o Cais Nova Era, de Aparecida 
de Goiânia. A expectativa é que o pa-

norama completo sobre a situação da unidade descrito no 
relatório contribua para emissão de um parecer do MPE e 
diálogo junto ao município sobre as ações a serem tomadas 
para trazer melhorias à saúde. Representando o Coren-GO 
estiveram o conselheiro Silvio Queiroz e a coordenadora de 
fiscalização Katiane Oliveira. 

Dia 21 – O Coren-GO realizou o 1º Seminário de Atualização 
dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e o 2º Encontro 
dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos, com o objetivo de 
ampliar conhecimento e motivar a enfermagem goiana. Nes-
se dia de atividades especiais, 510 profissionais, acadêmicos 
e estudantes assistiram a relatos de experiências, palestra 
e painel. Para finalizar as atividades do dia, sob o tema “A 
arte do cuidado: a ética e o equilíbrio no exercício da enfer-
magem”, a conferencista Maria Júlia Paes da Silva motivou 
todos os presentes a prestarem assistência de enfermagem 
com ética e técnica sem abrir mão do cuidado integral. 

Dia 28 – O departamento de Registro e Cadastro do Regional 
participou do 2º Encontro dos Departamentos de Registro e 
Cadastro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, nos dias 28 
e 29. Entre os temas tratados estavam: orientações básicas 
sobre competência e a responsabilidade dos empregados do 
cadastro, registro e inscrição; legislação de ensino e normas 
do Sistema Cofen/Conselhos Regionais e a importância da 
padronização e conhecimento das normas de registro; Pós-
Graduação Modalidade de Residência – Conarenf; e logística 
adotada para substituição de CIP: divulgação e experiência. 

Dia 1º – Dados da gestão e adminis-
tração do Coren-GO foram reunidos 
e complementados no Portal da 
Transparência, que passou a ser aces-
sado na seção “Acesso à Informação 
Pública”, do site www.corengo.org.
br, atendendo marcos normativos da 
Lei nº 12.527/2011, mais conhecida 

como Lei de Acesso à Informação, o decreto regulamentador 

nº 7.724/2012. Através do Portal, cidadãos e profissionais de 
enfermagem podem conhecer um pouco mais sobre o Siste-
ma Conselho Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem 
(Cofen/ Conselhos Regionais), e também interagir por meio 
de campo específico para pedido de informação. 

Dia 3 – O FCRAS realizou vistoria conjunta com MP Estadual 
na UPA Flamboyant, em Aparecida de Goiânia. A ação conjun-
ta proposta pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), teve 
a presença da secretária da Saúde de Aparecida de Goiânia 
(SMS), Vânia Cristina Rodrigues Oliveira; Vigilância Sanitária 
Municipal e dos Conselhos Regionais de Odontologia, Medici-
na, Psicologia, Biomedicina, Educação Física, Fonoaudiologia e 
Farmácia. Com apenas três dias, o grupo apresentou relatório 
da fiscalização ao MP, resultando no apontamento de ajustes 
necessários para abertura da UPA para a população. 

Dia 4 – Fiscalização participou do 3º Encontro de Coordena-
dores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, 
nos dias 4 e 5, para debater o planejamento do setor. A fiscali-
zação do exercício profissional é uma das funções primordiais 
dos Conselhos de Enfermagem, definidas na Lei 5.905/1973. 
As capacitações e encontros dos departamentos de Fiscaliza-
ção de todo o Brasil tem sido possível alinhar procedimentos 
e aperfeiçoar diretrizes de planejamento de ação.

Dia 14 – A presidente Ivete Barreto, do Coren-GO, deu posse 
a Comissão de Ética Institucional do Hospital de Urgências 
Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), para o manda-
to referente ao triênio 2016/2019. 

Dia 20 – Regional representa Goiás no 19° Congresso Brasi-
leiro dos Conselhos de Enfermagem (Cbcenf), em Cuiabá, 
com a apresentação de epôsteres, coordenação e apresen-
tação de Comunicação Coordenada. Além disso, recebeu 
centenas de visitantes em seu stand na feira do evento, que 
fizeram fotos com vestimentas típicas da enfermagem. Nes-
sa edição do Congresso, foi homenageada a enfermeira goia-
na Olívia Vieira da Silva.

Dia 31 – O Coren-GO passa a utilizar nova ferramenta de 
comunicação com inscritos e público interessado Lista de 
Transmissão WhatsApp. Desde essa data tem sido enviadas 
semanalmente mensagens com notícias e informações so-
bre o Regional e enfermagem em geral de forma rápida e 
prática. Até o final do ano, 500 já tinham se cadastrado atra-
vés do site www.corengo.org.br.

SETEMBRO

OUTUBRO

Balanço 2016
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NOVEMBRO

Dia 10 – Foi protocolado no Conse-
lho Federal de Enfermagem (Cofen) o 
projeto da nova sede do Coren-GO, 
com todas as plantas e projetos exi-
gidas legalmente para a edificação.

Dia 16 - Coren-GO participa da posse 
da nova gestão da ABEn seção Goiás para o triênio 2016-
2019. A nova gestão tem como presidente o enfermeiro 
Luciano de Moura Carvalho. Participaram da solenidade as 
presidentes do Coren-GO e da ABEn gestão 2013-2016, Ivete 
Santos Barreto e Patrícia Antunes, respectivamente; a dire-
tora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal 
de Goiás (FEN/UFG), Virginia Visconde Brasil, além de repre-
sentantes de diferentes instituições de ensino e saúde.

Dia 16 – As conselheiras Nilza Maria Pires de Morais, Marli 
Aparecida de Ávila, Marinês de Sousa Ribeiro e Rosilene Al-
ves Brandão e Silva participaram do 5º Congresso Nacional 
dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (Conaten), com o 
tema “O resgate social da Enfermagem como fato de trans-
formação”, realizado em Brasília de 16 a 18 de novembro.

Dia 16 - Com o objetivo de estimular atitudes e compor-
tamentos baseados nas premissas da ética profissional e 
amparados nas normativas do sistema Cofen/Conselhos 
Regionais, o Coren-GO promoveu, o 1º Simpósio de Ética e 
Legislação Profissional para Residentes de Enfermagem de 
Goiás, no auditório da Autarquia. Participaram 80 residentes 
de enfermagem, coordenadores dos programas de residên-
cia de Goiás, tutores, preceptores e acadêmicos de enferma-
gem. Durante o Simpósio, foram realizadas palestras sobre 
resoluções do Cofen, pareceres normativos do Cofen, pro-
cessos éticos, fundamentação teórica para os dilemas éticos 
e ainda oficina sobre dilemas éticos do cotidiano do exercí-
cio profissional.

Dia 28 – Teve início edição especial do projeto Compartilha+, 
com a disponibilização de 3 capacitações inéditas: “Legislação 
atual em enfermagem”, “O papel da enfermagem no processo 
de transplante de órgãos”, “Dinâmica da Comissão de Contro-
le de Infecção Hospitalar”, em três dias consecutivos. Mais de 
120 profissionais e acadêmicos estiveram presentes.

Dia 6 – Em Ceres, o projeto “Coren 
Vai Até Você” alcançou 425 profis-
sionais, nos dias 6 e 7 de dezembro. 
Além dos serviços personalizados, 
foram oferecidos cinco minicursos: 
“Avaliação, classificação e tratamen-
to de feridas” e “Atendimento em 
casos de neurotrauma”, “Dilemas 

éticos – até onde posso ir?”, “Novas diretrizes de reanimação 
cardiopulmonar” e “ Atendimento inicial ao paciente politrau-
matizado”. 

Dia 6 – Em reunião na Assembleia Legislativa foi acordado 
parecer de relatório favorável ao projeto de Lei nº 1654/16, 
que coíbe a formação de profissionais de enfermagem em 
cursos exclusivamente à distância em Goiás (EaD), durante 
reunião na Assembleia Legislativa, com a participação da 
presidente do Coren-GO, Ivete Santos Barreto; deputados 
Estadual Isaura Lemos e Simeyzon Silveira (relator do projeto 
na Comissão de Constituição, Justiça e Redação); represen-
tantes da ABEn, Sieg e Sindsaúde. 

Dia 7 - Seguindo a programação do Compartilha+, foi reali-
zada a capacitação com a professora Maria Márcia Bachion, 
com o tema “Como fazer anotações efetivas em prontuários”. 
Os participantes receberam orientações de forma presencial 
e conteúdo de apoio e leitura através de seus e-mails.

Balanço 2016

DEZEMBRO
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Informações Rápidas

Como você foi atendido?Coren-GO em defesa do SUS

Notícias da enfermagem via whatsapp

Renovação de 
Carteira Profissional

Interaja com a gente

Desde junho de 2016, o Coren-GO passou a medir 
o grau de satisfação dos profissionais de enfermagem 
atendidos presencialmente. A satisfação com relação 
ao tempo de espera que era de 54% em junho passou 
para 80% em outubro. Outro índice de crescimento 
positivo é encontrado na qualidade do atendimento: 
de 54% passou para 88%, em junho e outubro, respec-
tivamente. 

A pesquisa também recebe reclamações e suges-
tões de atendimento. Conforme explica a presidente 
do Regional, Ivete Barreto, abrir espaço para que o 
profissional avalie o atendimento que recebeu é fun-
damental para melhorar os serviços que estão a sua 
disposição. “À medida que colhemos as reclamações e 
sugestões, a equipe de atendimento direto ao profis-
sional tem subsídios necessários para aprimorar e ali-
nhar seu trabalho com os anseios da categoria”, disse. 

O Conselho participou, ao longo de 2016, de atividades 
em defesa do SUS em diversos aspectos, dando assim con-
tinuidade à trajetória de apoio à saúde pública com seus pi-
lares norteadores: universalidade, integralidade e equidade. 
Um exemplo de luta pelo SUS foi a presença de conselheiros 
Marchas em Defesa da Saúde, da Seguridade Social e Demo-
cracia, realizadas em 6 de julho e 7 de dezembro. 

Considerando a situação vivenciada diariamente nas 
unidades e hospitais, onde falta insumos, equipamentos, 
profissionais e outros fatores importantes para a manuten-
ção da saúde, o Coren-GO se posicional contrário a apro-
vação da PEC 55, que tramita no Senado Federal e que, na 
prática, condenará milhões de brasileiros ao abandono na 
prestação dos serviços públicos de saúde. O repúdio do 
Regional foi marcado por publicação de carta-manifesto e 
constantes publicações informativas em site e redes sociais. 

O apoio ao SUS também foi dado mediante a participa-
ção das conselheiras Marli Aparecida de Ávila e Vivian Ribei-
ro, nos Conselhos Municipal e Estadual de Saúde. Elas atu-
aram nas reuniões mensais dos Conselhos encaminhando 
sugestões, apoiando decisões e ainda abastecendo plenário 
com informações relevantes.

Você sabia que pode utilizar 
uma nova ferramenta de comu-
nicação para ficar ainda mais 
próximo de seu Conselho? O Co-
ren-GO coloca à disposição de 
seus inscritos o serviço de envio 
de envio de informações e notí-
cias sobre o Regional e enferma-

gem em geral através de seu número de whatsapp. 
Para começar a receber é super simples e rápido! 
• Vá até o site www.corengo.org.br e preencha o 

formulário disponível no link Notícias Coren-GO; e
• Em seguida cadastre em sua lista de contatos o 

número (62) 9 9116.5025, com o nome Notícias Coren-
GO.

Pronto! Com esses dois passos, você já passa a rece-
ber dicas importantes em seu celular. 

Mas, fique atento. Este número é utilizado, EXCLUSI-
VAMENTE, para o envio de informações de interesse para 
a enfermagem. Para solicitar serviços, informações, de-
núncias e outra comunicação com o Coren-GO entre em 
contato através do e-mail corengo@corengo.org.br.

Fique atento à data de validade de sua carteira pro-
fissional, que é de 5 anos após a emissão. O uso dela é 
obrigatório para o exercício das atividades profissionais 
de enfermagem, de acordo com a Resolução 460/2014. 

Para notícias, fotos, programações de diversos cur-
sos e eventos, atualizações sobre enfermagem goiana 
e nacional, acesse agora mesmo: www.corengo.org.br

Para solicitação de serviços, registrar sua opinião 
e sugestão e tirar sua dúvidas, fale conosco através do 
e-mail: corengo@corengo.org.br

Siga o Coren-GO nas redes sociais: facebook/co-
rengoias e instagram/corengoias
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Regularidade Profissional 

Coren-GO apresenta o Clube de Vantagens para seus inscritos

Mais desconto e por mais tempo!

Pagamento com parcela única até o dia 31 de janeiro de 2017, com desconto de 20%

Pagamento com parcela única de 1º de fevereiro 
até 31 de março de 2017, 10% de desconto:

Pagamento parcelado 
(simulação de cinco vezes):

Todos os profissionais de enfermagem com registros ativos no Regional de Goiás podem 
contar com descontos do Clube de Vantagens. Estão conveniadas escolas de pós-graduação 
e empresas de serviços. Os descontos vão de 5 a 50%! 

A proposta é facilitar e trazer vantagens para a enfermagem. Além disso, utilizando os 
descontos oferecidos pela rede convênio, você recebe em benefícios o valor pago na anui-
dade. Não perca e confira em www.corengo.org.br quem são os nossos parceiros.

No mês de janeiro, o desconto para o pagamento integral 
da anuidade, referente ao ano de 2017, será de 20%. E o des-
conto de 10% vale para o pagamento integral em fevereiro e 
março. Essas são duas grandes novidades, tendo em vista que 
em anos anteriores o maior desconto oferecido era de 10%! 
Outra possibilidade para facilitar o pagamento da anuidade é 
o parcelamento em até 5 vezes, com pagamento inicial em ja-
neiro. Embora a anuidade do ano de 2017 tenha vencimento 
no dia 31 de março, grande número de profissional opta por 
adiantar o pagamento e aproveitar os descontos. 

Para os enfermeiros, a anuidade é de R$ 368,60. Com 
desconto de 20%, o valor cai para R$ 294,88 e com 10% é 
reduzido para R$ 331,74. Para técnicos de enfermagem, o 
valor de R$ 227,91 passar a ser R$ 182,33, em janeiro e R$ 
205,12, em fevereiro e março. Os auxiliares de enfermagem, 

a anuidade de R$ 182,89 é reduzida para R$ 146,32, com 
20% de desconto, e para R$ 164,61, com 10% de desconto. 

Com o valor recebido das anuidades é que os Conselhos 
Regionais de Enfermagem custeiam as despesas necessárias 
à manutenção da infraestrutura e de fiscalização que per-
mitem sua atuação em defesa e valorização da profissão, 
bem como dos pacientes que têm o direito de receber este 
tipo de assistência legal e ética. Além disso, com as anuidades 
são realizadas diversas ações envolvendo a informação e co-
municação com os profissionais de enfermagem; curso de 
aprimoramento profissional; e funcionamento de subseções 
no Estado. Cabe lembrar que o Conselho Federal de Enfer-
magem (Cofen) é o órgão competente para fixar os valores 
das anuidades e detentor de 25% da receita proveniente dos 
recolhimentos das anuidades de todos os regionais do País. 

Eleições 2017
Fique atento às notícias e informações sobre as Eleições do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2017. Em nosso site você 
encontrará tudo que precisa saber para participar de forma cons-
ciente deste processo democrático. 

Categoria Valor Desconto Valor a pagar
Enfermeiro R$ 368,60 R$ 73,72 R$ 294,88
Técnico de Enfermagem R$ 227,91 R$ 45,58 R$ 182,33
Auxiliar de Enfermagem R$ 182,89 R$ 36,57 R$ 146,32

Categoria Valor Desconto Valor a pagar
Enfermeiro R$ 368,60 R$ 36,86  R$ 331,74
Técnico de Enfermagem R$ 227,91 R$ 22,79 R$ 205,12
Auxiliar de Enfermagem R$ 182,89 R$ 18,28 R$164,61

Categoria Valor Parcelas
Enfermeiro R$ 368,60 R$ 73,72
Técnico de Enfermagem R$ 227,91 R$ 45,58
Auxiliar de Enfermagem R$ 182,89 R$ 36,57
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Prestação de Contas

Mais um ano se finda, 
mais um vez o espírito de 
Natal chega para suavizar 
nossos dias e trazer brilho 
e alegria para nossos vidas. 
Nosso pedido especial para 
o próximo ano é que a 
energia e as boas vibrações 
encham os nossos corações. 

Esses são os votos da 
gestão Unir para Avançar. 

D e m o n s t r a t i v o  d a s  R e c e i t a s
E s p e c i f i c a ç ã o 0 1  a  1 0 / 2 0 1 6 A c u m u l a d o

Receitas com Anuidade P. Física  R$  6.902.191,62     R$ 6.902.191,62
Receitas com Anuidade P. Jurídica  R$           -    R$           -   
Receitas Patrimoniais  R$    353.823,75  R$    353.823,75
Receitas de Serviços  R$    512.148,53  R$    512.148,53 
Receitas com Divida  Ativa  R$        8.905,92  R$        8.905,92
Receitas Diversas  R$    422.424,44  R$    422.424,44

         TOTAL GERAL  R$  8.199.494,26  R$ 8.199.494,26

 D e m o n s t r a t i v o  D a s  D e s p e s a s
E s p e c i f i c a ç ã o 0 1  a  1 0 / 2 0 1 6 A c u m u l a d o

Despesas com Pessoal  R$ 2.612.504,11  R$ 2.612.504,11
Obrigações Patronais  R$    737.454,14  R$    737.454,14 
Diárias, Auxilio Repres. Jetons - Indenizações  R$ 1.167.449,67  R$ 1.167.449,67
Material de Consumo  R$      72.598,21  R$      72.598,21 
Passagens e despesas com Locomoção  R$      43.473,10  R$      43.473,10 
Outros Serviços – Pessoa Física  R$      33.371,85  R$      33.371,85
Despesas com Serviços de P. Jurídica  R$    405.520,92  R$    405.520,92
Obrigações Tributárias  R$      37.381,78  R$      37.381,78

        SUBTOTAL  R$ 5.109.753,78  R$ 5.109.753,78 
,

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE  CAPITAL  R$      19.451,64  R$      19.451,64  

QUOTA PARTE COFEN  R$ 1.956.052,14   R$ 1.956.052,14   

                                                TOTAL GERAL  R$ 7.085.257,56  R$ 7.085.257,56

 DEMONSTRATIVO DO SISTEMA FINANCEIRO DO COREN-GO EM 31/10/2016

Saldo em 01/01/2016  R$    845.130,44 +
Receitas de Janeiro a Outubro de 2016  R$ 8.199.494,26 +
Despesas de Janeiro a Outubro de 2016  R$ 5.109.753,78 -
Aquisição de Bens de Janeiro a Outubro de 2016  R$     19.451,64  -
Quota Parte Cofen de Janeiro a Outubro de 2016  R$ 1.956.052,14 -
                                                                     SALDO EM 31/10/2016  R$ 1.959.367,14 +

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE JANEIRO A OUTUBRO 2016
RELATÓRIO SINTÉTICO

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CRC – GO 6.897

IVETE SANOS BARRETO
Presidente – Coren - GO 16009 - ENF

MARLI APARECIDA DE ÁVILA
Tesoureira Coren – GO 15.8120 - TEC


