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Apresentação 

Desconstruir modelos engessados no processo de trabalho em Enfermagem incorpora 

uma prática de aprender a ser, aprender a fazer as nossas práticas sociais. Essas ações 

valorizam além da competência técnica, a competência humana, ambas focadas na 

integralidade do cuidado entendido como princípio norteador do Sistema Único de Saúde 

(SUS) diversificando os cenários da prática ainda mais relevantes em época de pandemia.  

A democracia favorece a relação complexa do indivíduo e sociedade, em que todos 

podem ajudar-se, desenvolver-se, regular-se e controlar-se mutuamente. Portanto, necessita do 

consenso da maioria dos cidadãos e do respeito às regras democráticas, no sentido de que 

vivem das pluralidades, concorrências e antagonismos no combate a um vírus que a letalidade 

nos deixa muito preocupada como Conselho que regula a profissão que está diuturnamente na 

assistência à população.  

Acredita-se que para garantir e viabilizar a autonomia dos indivíduos, bem como seus 

direitos de cidadão e cidadã, devemos nos embasar nos princípios da ética, com o propósito 

de que estes possam orientar as nossas decisões e ações, proporcionando ponderação nas 

tomadas de decisão. Salientando que os interesses do profissional e de sua organização estão 

centrados no ser humano.  

A conjuntura atual aponta a necessidade de haver uma mobilização da sociedade civil, 

destacando-se o papel dos trabalhadores da saúde no sentido de fortalecer o SUS e a resolução 

das questões sanitárias do país. Para que este processo tenha êxito é necessário também apoiar 

os profissionais de Enfermagem a reconstruírem e qualificarem seus saberes sobre a relação 

profissional e usuário, a educação em saúde, o papel da gestão em seus vários espaços e 

dimensões, como também sobre o diálogo, elementos que qualificam e promovem o cuidado 

seguro e de qualidade. 

E neste momento que a Covid-19 nos desafia diariamente, o Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina planeja e implementa suas ações para apoiar e proteger os 

profissionais de Enfermagem no enfrentamento ao novo coronavírus e defender a sociedade. 

Faça uma boa leitura! 
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1. Finalidade 

 

Este documento tem a finalidade de registrar as ações realizadas pelo Conselho 

Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) durante o período de pandemia 

mundial de Covid-19 até o final de setembro (19/03 a 30/09). 

2. Área Responsável 

 

 Diretoria do Coren/SC 

 Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise – Covid-19 

 Assessorias de Arquivologia, Comunicação e Gestão de Pessoas 

3. Documento de Referência 

 

PORTARIA COREN/SC nº 039 DE 13 DE MARÇO DE 2020 “Cria a Comissão 

Temporária de Enfrentamento de Crise – Covid-19, no âmbito do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina com o objetivo de coordenar e elencar estratégias de atuação 

emergencial considerando as recomendações sanitárias e legais relacionadas à Pandemia da 

Covid-19, e dá outras providências”.  

4. Ações Institucionais 

 

Nesta seção são descritas as ações institucionais do Coren/SC durante os meses de 

março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020, frente à pandemia da Covid-19. 
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Março/2020 

 

12/03 - Entrada de representantes do Coren/SC no Centro de Operações de Emergência em 

Saúde (COES), inicialmente com reuniões diárias e posteriormente sob demanda. No comitê 

montado para gerir a crise no Estado, a Presidente Helga Bresciani e a Assessora da Área de  

 

Atendimento ao Profissional do Coren/SC Karla Barzan, integraram o grupo de trabalho para 

preparação da rede estadual de atendimento a pacientes com a Covid-19.  

 

13/03 – Assinada a Portaria nº 039/2020 que institui a Comissão Temporária de 

Enfrentamento a Crise no âmbito do Coren/SC. (Anexo 1). 

 

17/03 - Lançamento de material gráfico de valorização dos profissionais de Enfermagem para 

site, redes sociais e WhatsApp, com ahashtag #ForçaEnfermagem. 

 

 

 

17/03 - Abertura do PAD nº 176/2020 para aquisição de máscaras cirúrgicas para todos os 

empregados, álcool 70% líquido e em gel e intensificação da limpeza nos locais de trabalho. 
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18/03 - Envio de CARTA AO PROFISSIONAL por meio de ferramenta de Newsletter 

informando do atendimento virtual, do momento inédito e do trabalho do Coren/SC. 

 

 

 

18/03 – Realização da 587ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP) com a presença de 

conselheiros e presidida pela conselheira vice-presidente Daniella Farinella Jora. 

 

18/03 - A presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, acompanhou o presidente do Conselho 

Federal de Enfermagem (Cofen) Manoel Neri e uma Comitiva de presidentes de outros 

Conselhos Regionais, para assinar e entregar um ofício direcionado ao então Ministro da 

Saúde Nelson Mandetta a favor da categoria de Enfermagem, sugerindo medidas e 

providências para a proteção dos profissionais de Enfermagem e garantia da assistência de 

qualidade à população frente à pandemia do coronavírus (Covid-19). 
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18/03 - Preparação das equipes de cada departamento do Regional para trabalho remoto, com 

organização de entrega de notebooks e orientações sobre o uso do acesso remoto. 

 

18/03 - Produção de dois vídeos com depoimentos da vice-presidente do Coren/SC, Daniella 

Farinella Jora, e da conselheira Laís Concellos, sobre a importância do momento, com 

mensagem aos profissionais de Enfermagem e sobre o papel do Coren/SC que continuará 

atendendo virtualmente e suprindo as demandas necessárias. Os vídeos foram publicados nas 

redes sociais do Coren/SC. 

 

19/03 - Início do trabalho remoto para os empregados da sede e subseções, por conta do 

Decreto nº 515, de 17 de março de 2020. Foram disponibilizados aos Profissionais de 

Enfermagem canais de atendimento emergenciais como WhatsApp e email específico. 

 

19/03 - Produção de materiais para comunicação interna aos empregados, conselheiros e 

colaboradores com os cuidados em relação ao novo Coronavírus, incluindo papel de parede 

nos computadores, banners na intranet do Coren/SC e materiais enviados por email. 
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19/03 - Entrega de Ofício ao Secretário de Estado da Saúde, Helton Zeferino, e a todos os 

Secretários Municipais de Saúde em Santa Catarina para solicitar que adotem medidas 

urgentes e imprescindíveis, especialmente em matéria de gestão de Recursos Humanos de 

Enfermagem, sendo prioritária a disponibilização de recursos para contratação de 

profissionais de Enfermagem, visando garantir a continuidade do funcionamento com a 

máxima operacionalidade de todos os serviços, principalmente neste período de combate à 

pandemia causada pela Covid-19.  

 

19/03 – Entrega de Ofício ao Ministério Público Federal, Ministério Público de Santa 

Catarina e Ministério Público do Trabalho para solicitar que seus procuradores 

recomendassem aos gestores se atentarem para contratação de profissionais com Registro 

profissional, disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em quantidade 

suficiente para atender os casos suspeitos de infecção pela Covid-19, uma vez que já estava 

sendo percebida a insuficiência destes materiais e as estimativas eram de aumento 

exponencial do número de casos. Solicitamos ainda que os profissionais de Enfermagem que 

estão no grupo de risco (acima de 60 anos, Imunos suprimidos, Portadores de doenças 

crônicas ou cardiopatas, gestante e lactantes) fossem remanejados da área assistencial direta 

com pacientes contaminados para áreas e tarefas de menor risco.   

 

20/03 - Através da Decisão nº 004/2020 ad referendum do Plenário, o Coren/SC prorroga 

temporariamente (até 31 de maio), em razão do risco de propagação da Covid-19, os prazos 

para pagamento das anuidades de 2020, cancelamento da inscrição, pedido de inscrição 

remida, e suspender todos os prazos processuais previstos no Código de Processo Ético-

Disciplinar da Enfermagem, Código de Ética dos Empregados do Sistema Cofen/Conselhos 

Regionais, Manual de Fiscalização, e dá outras providências. 
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20/03 - Produção de materiais gráficos para site, redes sociais e WhatsApp sobre prorrogação 

do prazo de pagamento da anuidade e demais mudanças nos processos de registro e cadastro, 

como transferências, certidões de responsabilidade técnica. 

 

  

 

 

20/03 a 22/4 - Início da produção e divulgação de posts/banners nas redes sociais com 

depoimentos dos conselheiros, lideranças da Enfermagem e depoimentos de profissionais 

recebidos pelo Coren/SC, com palavras de apoio e sensibilização sobre o papel da 

Enfermagem neste cenário. 

Conselheiros 
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Lideranças e profissionais que enviaram depoimentos 
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22/03 – Após convite do Coren/SC pelas redes sociais, os profissionais de saúde divulgaram 

fotos pedindo que as pessoas fiquem em casa. Além de divulgar no site e redes sociais com 

hashtag #fiqueemcasa, o Coren/SC produziu um vídeo pedindo à sociedade que colabores 

com os profissionais de Enfermagem. 
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23/03 - Empregados da Sede trabalharam remotamente no feriado municipal de Florianópolis 

(Capital), prestando atendimento aos profissionais de Enfermagem e dando sequência aos 

procedimentos caracterizados como prioritários naquele momento. 

 

23/03 - Reunião da Comissão de Enfrentamento à Crise com Diretoria e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 

 

23/03 – Divulgação no site, redes sociais e envio de newsletter sobre uso de EPIs e a 

necessidade de denunciar a ausência dos mesmos quando necessário. 

 

 
 

 

24/03 - Encaminhado para empregados documento contendo as “Diretrizes Coren/SC para 

atividades em Trabalho Remoto”. Em função da prorrogação do período de isolamento social 

divulgado pelo Governo do Estado de Santa Catarina no Decreto nº 525/2020, de 23 de março 

de 2020, a Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise Covid-19 e Diretoria do 

Coren/SC definem diretrizes a serem seguidas até o dia 31/03/2020. (Anexo 2) 

 

24/03 - Decisão nº 005/2020 que altera “ad referendum” do Plenário do Coren/SC, a Decisão 

Coren/SC nº 004/2020 e os processos administrativos de atendimento ao profissional 

referentes ao registro de títulos, concessão de inscrição, inscrição remida, suspensão de 
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inscrição, cancelamento e reinscrição, inscrição secundária, substituição e renovação da 

carteira profissional de identidade e transferência de inscrição, e dá outras providências, 

virtude da situação gerada pela pandemia da Covid-19 (Anexo 3). 

 

24/03 - Decisão nº 006/2020 de 24/03/2020 que prorroga “ad referendum” do Plenário do 

Coren/SC, o vencimento das anuidades do exercício 2020(até 31 de julho) devidas pelas 

pessoas físicas e jurídicas inscritas no Coren/SC (Anexo 4). 

 

24/03 – O Coren/SC divulga no site, redes sociais, WhatsApp e envio de newsletter artigos do 

Código de Ética da Enfermagem sobre questões relacionadas à Responsabilidade ética, com 

foco em situações de negar assistência e também no uso de imagens dos pacientes. 
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25/03 - Reunião da presidente Helga Bresciani com os Presidentes do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais. 

 

25/03 - Criado espaço exclusivo para todas as informações sobre o novo Coronavírus no site 

do Coren/SC, com recomendações, notas técnicas, links e notícias relacionadas. 

 

25/03 – Emitido e enviado Ofício pela presidência do Coren/SC à Associação dos Hospitais 

do Estado de Santa Catarina (AHESC) e Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina (FEHOESC) solicitando aos gestores atenção 

com relação à proteção dos profissionais de Enfermagem e dimensionamento das equipes. 

 

25/03 - A presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, junto com a vice-presidente Daniella 

Farinella Jora e a tesoureira Alessandra Junkes Coutinho realizaram inspeções aos hospitais 

da Grande Florianópolis. Com as mudanças nos procedimentos, diante da pandemia do novo 

Coronavírus (Covid-19). As integrantes da Diretoria do Coren/SC estiveram no Hospital 

Governador Celso Ramos, Maternidade Carmela Dutra, Hospital Infantil Joana de Gusmão e 

Hospital Nereu Ramos e reuniram-se com os Responsáveis Técnicos, além de conversarem 

com profissionais da linha de frente. Orientaram a importância do dimensionamento, dos 

equipamentos de proteção individual e as capacitações a todos os profissionais da linha de 

frente e da retaguarda no atendimento à Covid-19. Também orientaram que os profissionais 

de Enfermagem que estão no grupo de risco fossem tirados da linha de frente e se necessário 

afastados.  

 

26/03 - A presidente do Coren/SC, Helga Bresciani e a tesoureira Alessandra Junkes Coutinho 

inspecionaram o Hospital de Caridade e o Hospital Baía Sul em Florianópolis. Nos dois locais 

averiguaram que foram implantados planos de contingência, os fluxos e treinadas as equipes 

que irão atender diretamente os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. 
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26/03 - Produção de material gráfico sobre o trabalho da Fiscalização e divulgação dos 

telefones de todos os enfermeiros fiscais do Coren/SC para recebimento de denúncias. 

 

  

 

27/03 - Em reunião, a presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, e a secretária executiva 

do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (Cosems/SC), Simone 

Souza, definiram parceria para difundir a plataforma Enfermagem Solidária criada pelo 

Cofen. O objetivo foi oferecer atendimento emocional aos profissionais das equipes de saúde 

durante 24 horas por dia e sete dias da semana. Enfermeiros com especialidade em Saúde 

Mental estão atuando para atender os pares neste momento de enfrentamento à Covid-19. Foi 

produzido um vídeo com as duas para envio aos profissionais e divulgação no site e nas redes 

sociais. 

 

27/03 - As integrantes da  Diretoria, Conselheiras Helga Bresciani e Daniella Farinella Jora 

estiveram no Cepon em Florianópolis, Hospital Florianópolis, Hospital Homero de Miranda 

Gomes, em São José e conversaram com os gerentes de Enfermagem e inspecionaram as 

áreas preparadas para receberem os pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. Sobre 

o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a Diretoria constatou que há o uso 
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adequado pelos profissionais que estão nas áreas que recebem os casos suspeitos, assim como 

há os procedimentos de segurança dos pacientes e acompanhantes.  

 

30/03 - Reunião da Comissão de Enfrentamento à Crise com Diretoria e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 

 

30/03 - Encaminhamento de “Novas Diretrizes Coren/SC para Trabalho Remoto” para equipe 

de empregados do Conselho. Considerando a prorrogação do período de isolamento social 

divulgado pelo Governo do Estado de Santa Catarina (em Decreto a ser editado com 

detalhamento das definições), a Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise Covid-19 e 

Diretoria do Coren/SC definem novas diretrizes a serem seguidas até o dia 08/04/2020(Anexo 

5). 

 

31/03 - A presidente do Coren/SC Helga Bresciani e a vice-presidente Daniella Farinella Jora 

estiveram no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina e no Hospital da Unimed, em São 

José. Durante as inspeções elas conheceram os novos procedimentos implantados, checaram 

fluxos das equipes de Enfermagem e conversaram com os Responsáveis Técnicos e equipe de 

Enfermagem de cada instituição.  

 

31/03 - Coren/SC assina manifestação de entidades científicas e da área da saúde.  A 

preocupação com a diminuição do distanciamento social é unânime entre muitas entidades da 

área da saúde.  O manifesto alertava sobre a preocupação com o plano estratégico de 

retomada das atividades econômicas anunciado pelo Governo do Estado de Santa Catarina.  

 

Abril/2020 

 

01/04 - Prorrogação das inscrições para o Prêmio Profissional Destaque em Enfermagem para 

31/07/2020. 
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01/04 – Produção de vídeo com a RETROSPECTIVA das ações e atividades realizadas pelo 

Coren/SC nos primeiros quinze dias de pandemia. 

 

 

01/04 - Reunião da presidente Helga Bresciani com os Presidentes do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais. 

 

02/04 - Produção e divulgação interna de vídeo de palestra para orientar sobre a Covid-19 e 

formas de prevenção, pela Enfermeira Larissa Gutierres, colaboradora do Coren/SC, como 

parte da campanha Abril Verde de conscientização sobre Segurança do Trabalho. 

 

02/04 - Aquisição de máscaras cirúrgicas, álcool 70% líquido e em gel para proteção dos 

empregados (PAD nº176/2020). 

 

02/04 a 10/04 - Atendimento aos profissionais por meio de plantão telefônico na sede do 

Conselho, além dos atendimentos por WhatsApp e email. O plantão telefônico foi realizado 

pelas Assessoras Karla Barzan, Katia Passos, Luiza M. Klueger Souza, Sara Caprario de 

Oliveira, além da colaboração da Chefe do Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro 

(Dric), Elaine Nunes. 

 

02/04 - Encaminhado Ofício Circular nº 002 para Enfermeiros Responsáveis Técnicos de 

Santa Catarina referente à situação dos Profissionais de Enfermagem do Estado afastados por 
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suspeita ou por Covid-19 e notificação dos casos no Observatório da Enfermagem do Cofen. 

O pedido foi divulgado nas redes sociais, no site e via newsletter. 

 

02/04 - A presidente do Coren/SC Helga Bresciani e a vice-presidente Daniella Regina 

Farinella Jora estiveram inspecionando o Hospital Universitário (HU) e o Hospital SOS 

Cardio, na Capital, para averiguação do plano de contingenciamento, fluxos, disponibilidade 

de equipamentos de proteção individual. No HU elas souberam que a equipe responsável pelo 

Núcleo de Amamentação e de Feridas estão fazendo orientações por teleconsulta. 

 

03/04 - Decisão nº 008/2020 que suspende, por 120 dias (cento e vinte dias), “ad referendum’ 

do Plenário, a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos exercícios anteriores a 2020 

das pessoas físicas e jurídicas, inscritas no Coren/SC em razão de pandemia provocada pelo 

novo coronavírus - Covid-19, e dá outras providências (Anexo 6). 

 

03/04 - A presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, e a vice-presidente Daniella Regina 

Farinella Jora participaram de reunião por videoconferência com os Procuradores da 

República Fábio de Oliveira, Ercias Rodrigues de Sousa e Claudio Valentim Cristani, da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MPF). O 

objetivo principal foi tratar dos problemas relacionados à pandemia causada pelo novo 

Coronavírus, especialmente no que tange à área da saúde no Estado de Santa Catarina e os 

desafios enfrentados na área da Enfermagem. 

 

06/04 - Participação da presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, na reunião da Comissão de 

Saúde da ASCOP, da qual é coordenadora, com objetivo de alinhar a campanha do Dia 

Mundial de Saúde tendo foco no cenário da pandemia. 

 

07/04 - Coren/SC participa da campanha do Dia Mundial da Saúde junto com os demais 

conselhos profissionais da área da saúde, com materiais no site e nas redes sociais. 
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07/04 - Presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, gravou um vídeo para divulgação na 

imprensa e nos canais do Conselho sobre os cuidados necessários neste cenário, lembrando da 

data 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. 

 

07/04 - Cinco instituições de saúde do Estado receberam as conselheiras do Coren/SC para 

uma inspeção, no Dia Mundial da Saúde. A presidente do Coren/SC Helga Bresciani e a 

tesoureira Alessandra Junkes Coutinho estiveram nas Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA) Central e Cordeiro, ambas em Itajaí, assim como estiveram na Secretaria Municipal de 

Saúde e fizeram reunião com a coordenação de Enfermagem das respectivas UPAs e 

Responsável Técnica da Secretaria, onde enfatizaram a importância dos Equipamentos de 

Proteção Individual, o dimensionamento adequado e a capacitação, assim como orientações 

 de todos os fluxos e protocolos para as equipes. Também estiveram em Itajaí, no Hospital 

Marieta Konder Bornhausen, e em Balneário Camboriú, no Hospital Municipal Ruth 

Cardoso, onde puderam orientar e averiguar as condições de trabalho das equipes. 

 

08/04 - Reunião da presidente Helga Bresciani com os Presidentes do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais. 
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09/04 - Reunião da Comissão de Enfrentamento à Crise com Diretoria e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 

 

09/04 a 14/04 - Elaboração da aula 3 do Módulo 5 do Curso ao Paciente Crítico de Covid-19 

– Procedimentos de Aspiração naso/oral e traqueal em pacientes com quadro clínico 

associados a Covid-19. 

 

10/04 - Encaminhamento de “Novas Diretrizes Coren/SC a partir de 13/04/2020” para equipe 

de empregados do Conselho. A Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise Covid-19 

juntamente com Diretoria e Assessores do Coren/SC definem, de acordo com as novas 

diretrizes Cofen, a operacionalização e diretrizes a serem seguidas a partir do dia 13/04/2020 

(Anexo 7). 

 

12/04 - Homenagem ao Dia da(o) Enfermeira(o) Obstétrica(o) e Obstetriz que atuam na área 

com conhecimento técnico-científico e habilidade no atendimento das mulheres desde o pré-

Natal, passando pelo parto e indo até o pós-parto. No Coren/SC a área é debatida pela Câmara 

Técnica da Saúde da Mulher e do Recém Nascido, que tem atuado em várias frentes para 

responder questionamentos, aperfeiçoar procedimentos e valorizar a categoria.  
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13/04 - O Coren/SC retomou o atendimento presencial aos Profissionais de Enfermagem, 

mantendo e priorizando o atendimento por email e WhatsApp com o objetivo de reduzir a 

circulação de pessoas. A Sede teve expediente em horário normal (Segunda a Sexta-feira, das 

8h às 17h) e as Subseções com horário reduzido (Subseções de Joinville, Chapecó, Caçador, 

Lages e Criciúma: Terça e quinta-feira – das 8h às 12h – das 13h às 17h; e Subseção de 

Blumenau: Segunda, terça, quinta e sexta – das 8h às 12h – das 13h às 17h). 

 

13/04 - Produção e distribuição de folders de orientação sobre higienização de mãos, 

prevenção e sintomas para serem entregues nas áreas de atendimento na sede e subseções 

(Anexo 8). 

 

13/04 - Os empregados do Coren/SC retomaram o trabalho presencial, em regime de escala, 

para diminuir a permanência e circulação de pessoas nos postos de trabalho. Criou-se um 

mutirão com empregados de diferentes áreas para auxiliar o Departamento de Registro, 

Inscrição e Cadastro. Foram canceladas férias, exceto dos empregados que estavam no limite 

para usufruir o período aquisitivo, de forma a priorizar o atendimento aos Profissionais 

durante o período da crise. 

 

13/04 - Foram colocados cartazes nos banheiros e áreas de circulação na sede e subseções 

sobre higienização das mãos e papel de parede dos computadores dos empregados com ações 

de prevenção ao coronavírus para conscientizar a equipe da importância de alguns hábitos 

para evitar a Covid-19. 

 

13/04 - Para preservar a saúde dos integrantes da equipe Coren/SC e seus familiares, todos do 

grupo de risco receberam 30 dias de férias, evitando assim a exposição social e diminuindo o 

risco de contato com o novo coronavírus. 

 

13/04 - O atendimento na sede e subseções foi organizado de forma a preservar a saúde e 

segurança dos empregados e profissionais que buscassem atendimento presencial no 

Conselho: realizadas marcações do lado de fora do prédio mantendo distância de 1,5 metros 
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entre cada pessoa; profissionais são questionados sobre apresentação de algum sintoma gripal; 

disponibilização de máscara cirúrgica para quem estiver sem, orientando higiene das mãos 

com álcool gel 70%, entrada apenas do profissional sem acompanhante, utilização do 

elevador com apenas uma pessoa de cada vez, não permitir que tenha mais de dois 

profissionais de Enfermagem dentro do Coren/SC para atendimento, orientação da equipe de 

limpeza para intensificar higienização com álcool líquido 70% nas superfícies, cadeiras e 

elevador.    

 

13/04 - Criada Portaria nº 041/2020 de 13/04/2020 que designa responsável pelo suprimento 

de fundos para pagamento de despesas com transporte tipo Uber ou táxi aos empregados do 

Coren/SC no mês de abril em virtude da suspensão do transporte público. Os empregados do 

Coren/SC que utilizam transporte coletivo estão utilizando transportes alternativos (táxis e 

aplicativos) para deslocamento casa-trabalho-casa, cujas despesas estão sendo ressarcidas 

pelo Coren/SC (Anexo 9). 

 

13/04 - A presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, encaminhou documento ao governador 

do Estado, Carlos Moisés, e ao secretário de Estado da Saúde, Helton Zeferino, pedindo que 

eles mobilizem a indústria têxtil de Santa Catarina para mudar parte da linha de produção e 

passar a ter mais confecção de máscaras, aventais, gorros, propés ou calçados, além de 

uniformes e toalhas de banho para que os profissionais possam trocar a roupa antes de sair do 

trabalho. O mesmo documento foi enviado aos procuradores do Ministério Público do 

Trabalho (MPT-SC), Marcelo Goss Neves, do Ministério Público Federal (MPF), Darlan 

Dias, dos Direitos do Cidadão, Fábio de Oliveira (MPF) e do Ministério Público de Santa 

Catarina (MPSC), Fernando Comin, para que eles contribuam e possam recomendar tal 

medida. 

 

13/04 - Envio de ofício ao prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, e à Secretária 

de Saúde Andressa Bertiel Willeke Hadad para solicitar a revisão dos salários oferecidos 

no Edital nº 002/2020 – Chamada Pública para ACT’S – Seleção por tempo de Serviço. A 
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remuneração proposta ao cargo de Enfermeiro, que tem formação de cinco anos como a 

Fisioterapia e Farmácia, é menor do que as demais funções de nível superior.  

 

14/04 - O Conselho Regional de Enfermagem (Coren/SC) lançou uma Nota de Repúdio à 

desvalorização da vida dos profissionais de Enfermagem no Processo Seletivo aberto pela 

Organização Social contratada pelo Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, para 

atuarem no primeiro hospital de campanha de Santa Catarina a ser instalado em Itajaí. No 

documento, a presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, lembra que a categoria está 24 horas 

ao lado do paciente, sete dias por semana e está mais vulnerável na linha de frente. A 

contratação do hospital de campanha foi cancelada por vários motivos. 

 

14/04 - Ofício Circular n° 003/2020 encaminhado aos Enfermeiros Responsáveis Técnicos de 

Santa Catarina referente o Uso de Equipamentos de Proteção individual - EPIs. Orientando 

que requeiram junto ao gestor administrativo de sua instituição que seja fornecida a todos os 

componentes da equipe de Enfermagem e de saúde de todos os setores equipamentos de 

proteção individual principalmente as mascaras cirúrgicas visando assegurar a adequada 

prevenção, contenção e tratamento da doença. Ainda, ressaltou-se que o déficit de pessoal de 

Enfermagem e material já instalado antes da pandemia nos causa grande preocupação quanto 

às consequências danosas à sociedade, que certamente serão potencializadas neste momento 

de enfrentamento à Covid-19, assim como quanto ao aumento de sobrecarga de trabalho a 

qual os profissionais de Enfermagem estarão submetidos, causando desgastes físico e 

psicológico. 

 

15/04 - Reunião da presidente Helga Bresciani com os Presidentes do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais. 

 

15/04 - Produção de vídeo com a RETROSPECTIVA das ações e atividades do Coren/SC 

durante a primeira quinzena de abril para envio pelo WhatsApp e divulgação nas redes 

sociais. 
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16/04 - Encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina denúncias de Instituições de 

Saúde do Estado de Santa Catarina em que os profissionais de Enfermagem relataram ao 

Coren/SC a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o trabalho em todas as 

áreas. 

 

16/04 - Divulgação da Recomendação do Coren/SC no uso de Equipamentos de Proteção 

Individual. 
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17/04 - Reunião da Comissão de Enfrentamento à Crise com Diretoria e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 

 

17/04 - Divulgação da campanha da Rede Ipiranga com o apoio do Sistema Cofen/Regionais, 

no qual oferece 10% de desconto no abastecimento de combustíveis para os profissionais de 

Enfermagem. 

 

17/04 - Decisão nº 009/2020 que institui, “ad referendum” do Plenário, no âmbito do 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, o Sistema de Deliberação Remota 

(SDR), medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a 

emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (Covid-19), e dá outras providências 

(Anexo 10). 

 

17/04 - Decisão nº 010/2020 “ad referendum” que define diretrizes para realizar o teste da 

Covid-19 aos empregados do Coren/SC quando necessário (Anexo 11). 

 

17/04 - Aquisição de Protetores Salivares de acrílico que foram instalados nos balcões de 

atendimento da Sede e Subseções para proteger os empregados e profissionais em 

atendimento (PAD nº 176/2020). 

 

22/04 - O Enfermeiro catarinense Jeferson Rodrigues, um dos voluntários da Plataforma 

Enfermagem Solidária e que tem atuado neste atendimento, gravou um vídeo para o canal do 

Instagram #Juntos por SC da NSC (filial Globo).  O Conselho Federal de Enfermagem 

(Cofen) disponibilizou este canal de atendimento 24h, todos os dias da semana, para que os 

profissionais de Enfermagem possam procurar ajuda emocional em meio à situação de 

pandemia do Coronavírus (Covid-19). 
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23/04 - Reunião da presidente do Coren/SC Helga Bresciani com Técnicos da Escola de 

Saúde Pública do Estado de Santa Catarina para elaboração de Curso sobre o Cuidado ao 

paciente Covid-19.  

 

24/04 - Reunião da Comissão de Enfrentamento à Crise com Diretoria e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 

 

24/04 – Decisão da Comissão de Enfrentamento à Crise e Diretoria do Coren/SC para dar 

férias e em seguida demitir todos os estagiários para contingenciar despesas. 

 

24/04 - Empregados de todo o Estado começam a receber duas vezes na semana aulas virtuais 

personalizadas de ginástica laboral. A empresa que presta serviço para o Conselho, por meio 

de vídeo aulas, propôs exercícios específicos para quem está realizando trabalho remoto no 

intuito de estimular a saúde física e mental da equipe. 

 

 28/04 - O Coren/SC cria a Portaria nº 043/2020 onde designa responsável pelo suprimento de 

fundos para pagamento de despesas com transporte tipo Uber ou táxi aos empregados do 

Coren/SC no mês de maio em virtude da suspensão do transporte público (Anexo 12). 

 

28/04 - Realização da 112ª Reunião Extraordinária de Plenária (REP) de forma virtual com a 

participação da Diretoria e Conselheiros. 

 

29/04 - O Coren/SC encaminhou ao Diretor do Hospital e Maternidade Marieta Konder 

Bornhausen, Lirio Eing, de Itajaí, ofício para saber das condições ofertadas para descanso dos 

profissionais de saúde que atuam nessa instituição, já que houve denúncia sobre falta de 

condições para tal. 

 

29/04 -O Coren/SC ajuizou Ação Civil Pública n.º 50007359320204047211 contra Hospital 

Dr. José Athanazio, de Campos Novos, com a recomendação para seguir as diretrizes do 

Ministério da Saúde, do Governo do Estado e a do Coren/SC, para disponibilização de EPI 
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para todas as equipes de Enfermagem, não apenas para os que atuavam nos casos suspeitos ou 

confirmados de Covid-19. Juiz deferiu a liminar no dia 19 de maio para determinar à 

instituição o fornecimento de EPIs aos profissionais de Enfermagem de todo hospital. 

 

29/04 - Produção de vídeo com a RETROSPECTIVA das ações e atividades do Coren/SC 

durante a segunda quinzena de abril para envio pelo WhatsApp e divulgação nas redes sociais. 

 

 

 

 

30/04 – O Coren/SC apoiou o Fórum Virtual - “Atenção à Saúde do (a) Trabalhador (a) e no 

Trabalho em tempos de Covid-19” organizado pela Secretaria de Estado da Saúde, com a 

Enfermeira Christiany Zanzi da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente (CESP/SC) 

que abordou as orientações de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

 

30/04 - Reunião da presidente Helga Bresciani com os Presidentes do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais. 

 

30/04 - A Presidente Helga Bresciani participou da live “A atuação dos profissionais de 

Enfermagem de Santa Catarina no combate ao coronavírus“, organizada pelo Centro 

Acadêmico Livre de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, realizada às 

18h e transmitida no perfil do Centro Acadêmico no Instagram. 

 



 
 

38 
 

30/04 - Ajuizada Ação Civil Pública n.º 50059577220204047201 na Subseção Judiciária de 

Joinville do Juizado Federal contra o Hospital Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do 

Sul, pois não foram disponibilizados os equipamentos preconizados nas recomendações do 

Coren/SC. Juiz indeferiu a liminar, processo continua em tramitação. 

 

30/04 - O Laboratório de Inovação em Enfermagem que é iniciativa do Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil, 

selecionou 24 experiências que vão compor a próxima etapa da iniciativa, que prevê visitas 

técnicas nos territórios para o conhecimento das inovações introduzidas pela categoria no 

Sistema Único de Saúde (SUS). As visitas serão agendadas após o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19. Das experiências selecionadas, sete são de Santa Catarina, sendo a 

maioria na área da Atenção Primária à Saúde (APS). Uma delas sob o tema Implantação de 

Protocolos de Enfermagem para ampliação do acesso na Atenção Primária à Saúde em 

Santa Catarina que foi apresentada pela conselheira do Coren/SC, Elizimara Ferreira 

Siqueira.  

 

Maio/2020 

 

01/05 - Realização de campanha nos canais do Coren/SC sobre o Dia Internacional do 

Trabalho com divulgação de histórias de profissionais de Enfermagem. “1 de maio: confira o 

exemplo de valorosas profissionais de Enfermagem diante de desafios”. 
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04/05 - Criação da Portaria nº 045/2020 que nomeia Assessoria Temporária de Comunicação 

no âmbito do Coren/SC. A contratação de mais uma Jornalista teve como objetivo 

complementar a equipe da Ascom que estava apenas com uma jornalista e uma webdesigner. 

A assessora contratada auxilia em atividades relacionadas à realização de reportagens, 

assessoria de imprensa, gravação e edição de vídeos e produção de conteúdo para redes 

sociais que tiveram crescente demanda durante a pandemia (Anexo 13). 

 

04/05 - Reunião da Comissão de Enfrentamento à Crise com Diretoria e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 

 

04/05 - A conselheira e vice-presidente do Conselho Daniella Regina Farinella Jora participou 

de reunião promovida pelo Conselho Estadual de Saúde para discutir Recursos, Ações do 

Governo, Estatísticas, EPIs e Condições de Trabalho dos profissionais de Enfermagem 

durante a pandemia. Também foram apresentadas as Ações e Planejamento do Centro de 

Operações de Emergência em Saúde - COES. 

 

05/05 - Interposição do Agravo nº 50168128220204040000 da decisão que indeferiu a liminar 

contra Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul. 

Agravo aguardando julgamento. 

 

05/05 - A presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, encaminhou documento ao governador 

do Estado, Carlos Moisés, ao secretário de Estado da Saúde, Helton Zeferino e Ministério 

Público de Santa Catarina (MPSC), Fernando Comin, para que eles adotem medidas que 

resolvam o fornecimento de alimentação aos trabalhadores dos hospitais de gestão do Estado, 

fornecendo lanches e ceia, principalmente aos servidores dos turnos da noite, período em que 

não há facilidade no acesso a compra de alimentação. 

 

05/05 - Início da entrega das máscaras PFF2 recebidas pelo Termo de Doação do Cofen (4080 

no total) para instituições que tenham Unidade de Terapia Intensiva (UTI), utilizando o 
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critério de 10 máscaras por leito de UTI do hospital ou maternidade que tenham atendimento 

à Covid-19. 

 

   

   

 

05/05 - Campanha no site e redes sociais da data 05 de maio, que celebra a importância da 

Higienização das Mãos. 
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05/05 - Nota de Pesar: Técnica de Enfermagem de Blumenau é a primeira vítima de Covid-19 

na Enfermagem catarinense. 

 

 

 

 

05/05 - Moção de Aplauso aos profissionais de Enfermagem aprovada na Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina e encaminhada ao Coren/SC para divulgação. 
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06/05 - Divulgação das vagas para os cursos de Atualização em Enfermagem com foco em 

biossegurança e assistência ao paciente crítico no contexto da Covid-19. Os cursos oferecidos 

pelo Cofen são gratuitos para os participantes. São ofertadas 300 mil vagas para os 

profissionais de Enfermagem, com certificação emitida pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen) e pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

 

08/05 - Criado um espaço no site para receber Denúncia de falta de EPI com um botão na 

capa do site do Coren/SC. 

 

08/05 - Homologação do Concurso Público para preenchimento de vagas do Edital nº 

001/2019. 

 

08/05 - A vice-presidente do Coren/SC, Daniella Regina Farinella Jora, participou de reunião 

virtual da Comissão Estadual Pró-Sistema de Prevenção e Combate à Tortura de SC, coletivo 

organizado por instituições de diversos setores, com representantes do governo e da sociedade 

civil, do qual o Coren/SC faz parte. A pauta teve como foco as ações durante a pandemia e 

preocupação com os cuidados no sistema prisional. 

 

10/05 - Homenagem às mães profissionais de Enfermagem no site, redes sociais e WhatsApp, 

destacando a força destas mulheres que estão na linha de frente. 
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11/05 - O Coren/SC disponibilizou no site um formulário para Inscrição e Reinscrição online, 

com o intuito de agilizar o atendimento aos profissionais de Enfermagem que desejam realizar 

inscrição no Coren/SC neste período de pandemia. O formulário é preenchido e enviado pelo 

profissional, juntamente com as cópias dos documentos pessoais, dando início ao processo de 

inscrição e reinscrição (link para acesso: http://www.corensc.gov.br/inscricao-online/). 

 

11/05 - Reunião da Comissão de Enfrentamento à Crise com Diretoria e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 

 

11/05 - Envio de sugestões de profissionais de Enfermagem que estão na linha de frente para 

a produção do Jornal Nacional em Santa Catarina (Núcleo Globo na NSC), com objetivo de 

gravarem depoimentos sobre os desafios diários. Ascom realizou entrevistas prévias com 

estes profissionais para filtrar as sugestões. 

 

12/05 - Moção de Aplauso aos profissionais de saúde é aprovada na Câmara de Vereadores de 

São Miguel do Oeste e enviada ao Coren/SC para divulgação. 

 

12/05 - Câmara dos Deputados faz Homenagem aos Profissionais de Enfermagem de forma 

virtual e interativa com coordenação da deputada federal Carmen Zanotto. Dentre os presentes 

esteve a Presidente Helga Bresciani do Coren/SC, o Presidente do Cofen Manoel Carlos Neri 

(Cofen) e Wanderson Kleber da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a Presidente da 

ABEn-Nacional, Francisca Valda da Silva, Diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery – 

EEAN, Carla Luzia França Araújo, a Presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros – 

FNE, Shirley Marshal Diaz Morales, a Enfermeira Rejane – Deputada Estadual na 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a Coordenadora da Comissão Nacional de 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (Conatenf) Rosangela Fernandes Alves França. A 

homenagem foi realizada pela Comissão Externa de Ações Contra o Coronavírus e foi 

transmitida ao vivo. 
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12/05 - Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Monitoramento e Resolução das Demandas 

de Assistência da Saúde (COMESC) com a participação da Conselheira Dra. Evangelia 

Kotzias Atherino dos Santos com objetivo de conhecerem as medidas adotadas para amenizar 

os efeitos da pandemia. 

 

13/05 - Presidente Helga Bresciani participou de reunião virtual da Diretoria da Associação 

dos Conselhos Profissionais para tratar do cenário de pandemia. Ela integra a gestão 

2019/2020 como diretora secretária.  

 

 

 

13/05 - Aquisição e distribuição de máscaras de tecido serigrafadas com a logomarca do 

Conselho para os empregados, Conselheiros, colaboradores, terceirizados do Coren/SC (PAD 

176/2020) e emissão de orientações aos empregados e assessores do Coren/SC quanto aos 

cuidados durante as atividades laborais. 
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DECLARAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________________, brasileiro (a), estado civil 

_________________________, portador do CPF n.º ____________________________, 

empregado do Coren/SC, matrícula n.º ________________, declaro para os devidos fins que meu 

empregador disponibilizou álcool 70% líquido e em gel e máscaras adequadas que deverão ser 

utilizados durante o trabalho presencial.  

Estou ciente dos cuidados necessários que devo adotar para contribuir com um ambiente saudável, 

com a integridade de minha saúde e de meus colegas, seguindo as seguintes recomendações:  

- Utilizar máscara adequada nas dependências do Coren/SC;  

- Utilizar máscara cirúrgica durante as atividades fiscalizatórias; 

- Trocar a máscara a cada 4 horas de uso ou assim que estiver úmida;  

- Informar a área de Gestão de Pessoas se tiver sudorese excessiva e necessitar de mais máscaras; 

- Lavar as mãos com água e sabão frequentemente; 

- Passar álcool gel 70% nas mãos com frequência e higienizar frequentemente com álcool líquido 

70% telefones, instrumentos, as bancadas de trabalho e os Protetores Salivar de mesas de 

atendimento; 

- Manter distância de 1,5 metros as pessoas presentes no Conselho; 

- Realizar atendimento somente aos profissionais que estiverem de máscara; 

- Receber no máximo dois profissionais dentro do Coren para atendimento, evitando entrada de 

acompanhantes; 

 

Atenção: Informar imediatamente a chefia se tiver sintomas de Estado Gripal ou se tiver contato 

com alguém com diagnóstico positivo de COVID-19.  

Os terceirizados responsáveis pela limpeza dos setores devem higienizar os ambientes com maior 

frequência e a área de atendimento pelo menos de hora em hora. 

 

Florianópolis, ________ de _____________ de 2020. 

 

Nome _____________________________ 

Assinatura _________________________ 
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13/05 - Participação da presidente Helga Bresciani na reunião da Comissão de Saúde da 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), na qual falou da proposta de Projeto de Lei 

para Adicional de Insalubridade aos Profissionais de Enfermagem enviado pelo Coren/SC. Na 

oportunidade também foi definida a apresentação de um Projeto de Lei para criar diretrizes 

sobre equipamentos de proteção individual (EPI) e testagem para as equipes de saúde, 

conforme sugestão da presidente do Coren/SC. 

 

 

 

13/05 - Coren/SC recebe o selo de signatário de 2019 pelo Movimento Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) por cumprir todos os compromissos assumidos para 

realização durante o ano. A Conselheira e Tesoureira Alessandra Junkes Coutinho participou 

do momento representando o Conselho.  

 

13/05 - O Coren/SC oficializa apoio ao Movimento Compartilhe & Inspire junto com 

Associação Catarinense de Medicina (ACM), Hacking Health, Instituto Brasileiro de 

Segurança do Paciente (IBSP), Instituto Santé, Instituto Ishikawa, Hospital Universitário 

Santa Terezinha (HUST) e Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. Uma das ações 

propostas para junho é a organização do Encontro de Responsáveis Técnicos para tratar do 
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cenário de pandemia e oferecer apoio em quatro pilares: Assistencial, fluxo e processos, 

psicológicos e operações.  

 

13/05 - O Coren/SC publica Chamamento Público para a apresentação de propostas e 

documentos, com a finalidade de selecionar empresas especializadas no fornecimento de 

máscaras cirúrgicas confeccionadas em material Tecido – Não – Tecido (TNT) para uso 

odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada externa e, 

obrigatoriamente, um elemento filtrante, conforme normas técnicas para o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19. As propostas começam a ser recebidas na quinta-feira, dia 14 de 

maio. Serão adquiridas 70 mil máscaras cirúrgicas para distribuição entre os profissionais de 

Enfermagem das Instituições de Saúde de todo o Estado, como uma forma de contribuir com 

a proteção de quem está no atendimento à população de maneira geral e não apenas os que 

estão na linha de frente e já recebem os EPIs adequados. 

 

14/05 - A Presidente Helga Bresciani participou da reunião virtual e transmitida pelo 

Facebook e YouTube do Cofen com os Presidentes dos Conselhos Regionais para discutir “A 

Atuação dos Conselhos de Enfermagem frente à Pandemia do novo Coronavírus”. 

 

14/05 - O Programa Coren Sustentável lança campanha de arrecadação de EPI e materiais 

para profissionais de Enfermagem em todo o Estado. A Companhia Hering realizou doação de 

6.000 camisetas brancas para serem entregues a todos os profissionais de Enfermagem de 

Blumenau. A empresa foi fundada em Blumenau/SC, onde fica até hoje sua matriz, por isso a 

homenagem pelo mês da Enfermagem foi realizada aos profissionais de Enfermagem da 

cidade.  

 



 
 

48 
 

  

 

 

15/05 - Divulgada no site e redes sociais a Consulta do Senado Federal para aprovação do 

Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem. 
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18/05 - Reunião da Comissão de Enfrentamento à Crise com Diretoria e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados ao Covid-19. 

 

20/05 - Divulgada consulta pública sobre o PL nº 0181.0/2020, que garante o adicional de 

40% de insalubridade a profissionais de Enfermagem no Estado. O Projeto de Lei foi 

apresentado no último dia 13 de maio na Plenária da Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina (ALESC), após reunião da Comissão de Saúde com a presidente do Coren/SC, Helga 

Bresciani. 

 

22/05 - A Justiça Federal deferiu liminar requerida pelo Coren/SC e determinou que sejam 

fornecidos os devidos equipamentos de proteção individual (EPI) a todos os profissionais de 

Enfermagem lotados no Hospital Dr. José Athanázio, em Campos Novos, especialmente, o 

fornecimento de máscara cirúrgica e N95/PFF2 ou equivalente, nos termos da Nota Técnica 

nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA. No despacho do Juiz Federal João Augusto Carneiro 

Araújo ficou destacada a exceção aos profissionais de Enfermagem que trabalhem na área 

administrativa, sem atendimento a pacientes a menos de 1 (um) metro de distância, os quais 

poderão usar de tecido, sob pena de multa diária e demais sanções legais por descumprimento 

de ordem judicial. 

 

22/05 - Presidente Helga Bresciani e Assessora da Área de Atendimento ao Profissional 

Karla Barzan participam de Reunião com Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina 

referente ao registro de egressos de Curso de nível Médio da Enfermagem. 

 

22/05 - Realizada Assembleia Geral da Associação dos Conselhos Profissionais (ASCOP) 

com participação da Presidente Helga Bresciani, onde ela fez uma explanação do cenário 

diante da pandemia, relatando dados do afastamento de profissionais de Enfermagem e das 

ações do Coren/SC. Os demais conselhos profissionais da área da saúde também 

apresentaram as ações. 
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26/05 - Criação da Portaria nº 047/2020 para designar Grupo de Trabalho, para análise técnica 

das máscaras cirúrgicas descritas no Chamamento Público nº 001/2020 (Anexo 14). 

 

26/05 - Notas de Pesar: mais dois óbitos entre profissionais de Enfermagem. Um técnico e 

uma técnica de Enfermagem, ambos de Joinville, foram vítimas de Covid-19 no mesmo dia. 

 

  

 

26/05 - Reunião com Diretoria e Assessores do Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem 

relacionados ao Covid-19.  

 

26/05 - Reunião da Presidente Helga Bresciani com Diretoria do Conselho Regional de 

Farmácia referente a parecer de entrega de medicação. 

 

26/05 - Encaminhado Ofício Circular nº 004/20 para os dezesseis (16) Deputados Federais da 

Bancada Catarinense referente à Rejeição ao Projeto de Lei nº 1262/2020 que prevê redução 

das anuidades dos conselhos de Enfermagem em 100% no exercício 2020.  

 

27/05 - Realizada reunião da Comissão de Saúde da Associação dos Conselhos Profissionais 

(ASCOP) com participação da Presidente Helga Bresciani, onde ela sugeriu a realização de 

um vídeo com dicas sobre os cuidados com distanciamento social e a criação de um protocolo 

para as equipes de fiscalização de todos os conselhos. 
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27/05 - Divulgação no site e redes sociais da Campanha Maio Branco: Alimente a Vida!, que 

marca o mês de incentivo à Doação de Leite Humano e mostrando todos os cuidados em 

tempos de pandemia. 

 

 

 

27/05 - Lançada pesquisa da pós-graduação da Unochapecó em parceria com o Coren/SC para 

definir um panorama das atividades dos Responsáveis Técnicos em Enfermagem no Estado. 

O objetivo principal da pesquisa é analisar a percepção do trabalho de gestão em Enfermagem 

e sua relação com as características sociolaborais e com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação que são elementos fundamentais para o enfrentamento da pandemia.  

 

28/05 - A vice-presidente e conselheira do Coren/SC Daniella Regina Farinella Jora 

participou da reunião online com o Comitê de Crise do Cofen, onde foram discutidas medidas 

de prevenção e controle ao Covid-19 adotadas pelo Cofen. Também foi promovida troca de 

experiências dos Corens sobre as ações de cada Regional e plano de contingência de cada 

Estado para minimizar os danos da pandemia. 

 

28/05 - Reunião com os Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais tendo a 

participação da Presidente Helga Bresciani. 
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28/05 - A Presidente Helga Bresciani participa de reunião com coordenadores de Enfermagem 

do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina para esclarecer duvidas sobre a responsabilidade 

técnica. 

 

28/05 - Empregados, familiares e terceirizados do Conselho receberam vacina da gripe H1N1. 

A Conselheira e Tesoureira Alessandra Coutinho foi a responsável pela aplicação das doses.  

 

29/05 - Criação da Portaria nº 048/2020 que Designa responsável pelo suprimento de fundos 

para pagamento de despesas com transporte tipo Uber ou táxi aos empregados do Coren/SC 

no mês de junho em virtude da suspensão do transporte público (Anexo 15). 

 

29/05 - Ofício Circular nº 005/2020 com Manifesto em Defesa da Enfermagem Catarinense 

enviado para Deputados estaduais, Deputados federais e Senadores catarinenses, Governador 

do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, Cofen, 

Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público de SC (PMSC) e Ministério Público do 

Trabalho (MPT). 

 

29/05 - Campanha veiculada nas redes sociais do Coren/SC da campanha do Centro Brasileiro 

de Estudos em Saúde (Cebes) #EMDEFESADOSUS 
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29/05 - Produção de vídeo com a RETROSPECTIVA das ações e atividades do Coren/SC 

durante o mês de maio para envio pelo WhatsApp e divulgação nas redes sociais. 

 

 

 

 

Junho/2020 

 

01/06 - Reunião com Diretoria, Comissão de Enfrentamento à Crise e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19.  

 

02/06  - Realização de live conjunta entre presidentes do Coren/SC, Coren/RS e Coren/PR 

sobre os desafios diante da pandemia, com foco nos cursos de capacitação oferecidos pelo 

Cofen e UFSC. 

 

 

02, 18 e 23/06 – Encaminha Ofício aos profissionais de Enfermagem em agradecimento à 

contribuição nas lives realizadas pelo Coren/SC e pelo movimento Compartilhe&Inspire.    
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03/06 - Coren/SC solicita esclarecimentos do Governo do Estado em relação à MP 228 das 

gratificações temporárias que beneficia apenas profissionais que atuam nas emergências e 

UTIs do Estado. 

 

03/06 - Decisão nº 011/2020 que Define diretrizes para distribuição das máscaras cirúrgicas 

adquiridas mediante o Chamamento Público 001/2020 do Coren/SC (Anexo 16). 

 

05/06 - Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen em dois hospitais da cidade de 

Lages. 

 

 

05/06 - Implantação do Agendamento online pelo site do Coren/SC, viabilizando o 

atendimento com mais benefícios aos profissionais e evitando aglomeração na sede e nas 

subseções.   
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08/06 - Divulgação de duas pesquisas importantes voltadas aos Responsáveis Técnicos (RTs) 

em Enfermagem, uma em âmbito nacional para os que atuam na Atenção Primária e outra em 

âmbito estadual para todos os RTs e tem foco em tecnologia da informação e comunicação. 

 

 

 

08/06 Encaminhado Ofício para a 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó sobre 

equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

08/06 - Entrega do Relatório de Gestão no Período de Pandemia ao Cofen, com ações e 

atividades realizadas desde o dia 13 de março até 31 de maio, por meio do Ofício nº 204. 

 

08/06 - Reunião com Diretoria, Comissão de Enfrentamento à Crise e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19.  

 

08/06 - Decisão nº 012/2020 que Define ad referendum prorrogar pagamento da primeira 

parcela do 13º salário para empregados do Coren/SC (Anexo 17). 

 

08/06 – Reunião virtual entre  a Diretoria do Coren/SC e  tesouraria do Cofen. 
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09/06 - Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen em um hospital da cidade de Lages 

e em Curitibanos. 

 

09/06 - Produção e divulgação pela Assessoria de Comunicação do Coren/SC de um vídeo 

especial – 10 dicas para um ambiente seguro nas instituições de saúde - com informações de 

prevenção da Covid-19 nos ambientes de trabalho, especialmente para quem trabalha em 

unidades de saúde. 

 

 

09/06 - Participação do Coren/SC na Marcha Virtual pela Vida realizada pelo Conselho 

Nacional de Saúde com ações virtuais nas redes sociais. A presidente do Coren/SC, Helga 

Bresciani, gravou um vídeo que foi divulgado nos canais da instituição. 
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10/06 - Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen em hospital de Porto União e em 

Canoinhas. 

 

 

10/06 - Realização de live com a presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, e a presidente da 

Federação dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de Saúde do Estado de Santa Catarina 

(Fetessesc), Maria Salete Cross, abordando os desafios das entidades em tempos de pandemia 

e abordando as atividades realizadas até o momento. 

 

 

 

10/06 - Lançamento pela Ascom da Campanha “Quem cuida 

merece cuidado e não oferece risco!” para combater a 

discriminação aos profissionais de Enfermagem, com divulgação 

de fotos e difusão das hashtags #nãodiscrimine e #respeitonaveia 
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10/06 - Clube de Benefícios do Coren/SC faz convênio com a Unimed para oferecer desconto 

nos planos de saúde e planos odontológicos aos profissionais de Enfermagem. 

 

 

15/06 - Reunião virtual da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa com a Comissão 

Externa de Ações Contra o Coronavírus da Câmara dos Deputados e membros da Frente 

Parlamentar da Saúde com a participação da presidente do Coren/SC, Helga Bresciani. O 

encontro foi comandado pela relatora da Comissão Externa, deputada federal Carmen Zanotto 

(Cidadania/SC), e pelo presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina (Alesc), deputado Neodi Saretta (PT), e reuniu também dirigentes de outras 

entidades representativas da área da saúde, como Associação de Hospitais, Conselho Estadual 

da Saúde, Conselho Regional de Medicina (CRM/SC), Associação Catarinense de Medicina 

(ACM). 
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16/06 - Reunião com Diretoria, Comissão de Enfrentamento à Crise e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 

 

16/06 - Encaminhado Ofício para Responsável Técnica e Gerente de Enfermagem do Hospital 

São Camilo do Município de Imbituba solicitando maior atenção aos profissionais de 

Enfermagem com relação à contaminação da Covid-19. 

  

16/06 - Encaminhado Ofício para Promotora de Justiça da 6ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Palhoça sobre falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 

 

16/06 - Encaminhado Ofício para Promotora do Trabalho da Procuradoria do Trabalho no 

Município de Criciúma sobre fiscalização acerca do uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s). 

 

17/06 - Divulgação de ações e informações sobre o Junho Laranja, mês de prevenção às 

queimaduras, cuja incidência tem aumentado nos últimos meses conforme dados da 

Sociedade Brasileira de Queimaduras. 

 

 

 

17/06 - Realização da 588ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP), com participação presencial 

e virtual das conselheiras. 

 

18/06 – Reunião da Presidente do Coren/SC  com os Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos 

Regionais. 
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18/06 - Evento do Movimento Compartilhe & Inspire com apoio e participação do Coren/SC. 

Roda de conversa com três Enfermeiros de diferentes realidades assistenciais e contextos.  

 

18/06 - Coren/SC adquire 90 mil máscaras cirúrgicas para distribuição às Secretarias 

Municipais de Saúde de todo o Estado.  

 

 

21/6 - Nota de Pesar: quarto óbito entre profissionais de 

Enfermagem. A enfermeira Rejane  Gonçalves  de Itajaí foi 

mais uma vítima de Covid-19. 

 

22/06 - Reunião com Diretoria, Comissão de Enfrentamento à 

Crise e Assessores do Coren/SC para tratar 

assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-

19.  

 

23/06 - Lançada campanha de divulgação pela Ascom nos canais do Coren/SC 

“Entenda como se aprova uma Lei e contribua com a Enfermagem”. 
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24/06 - Divulgação da aprovação no Plenário da Assembleia Legislativa do PL 0192/2020, 

proposto pelo Coren/SC, para priorizar distribuição de EPIs e testes de Covid-19 entre os 

profissionais de saúde. 

  

24/06 - Lançamento do curso Abordagem às pessoas com sintomas respiratórios na vigência 

da pandemia por Covid-19 na Atenção Primária à Saúde, numa parceria da Secretaria de 

Estado da Saúde de Santa Catarina com o Coren/SC. 

 

 

24/06 - Participação da presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, na reunião de Diretoria da 

Ascop/SC, onde é diretora secretária. Na pauta foram aprovados: um vídeo de difusão dos 

cuidados com a chegada do inverno produzido pela Assessoria de Comunicação do Coren/SC 

e assinado por todos os conselhos profissionais associados à Ascop/SC; e as diretrizes de 

segurança para o trabalho das equipes de fiscalização, produzidas pela Comissão de Saúde da 

Associação. 
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25/06 – Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen nos 

hospitais de Videira, Caçador e Joaçaba. 

 

 

 

 

 

 

25/06 –  Produção de materiais gráficos e textos pela Ascom para avisar os 

profissionais de Enfermagem que lançamos canal no Telegram. Aviso de transição 

do uso do whatsapp para nova ferramenta, ficando as duas plataformas sendo 

usadas em conjunto. 

 

 

 

 

 

26/06 - Reunião com diretores dos hospitais da Secretaria de Estado da Saúde e hospitais 

filantrópicos com participação do Coren/SC e entidades do Movimento Compartilhe & 

Inspire. 
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26/06 - Palestra do conselheiro Jerry Schmitz no I Congresso Online de Enfermagem da 

Uniasselvi, de Blumenau, sobre o tema "Atualizações e Recomendações relacionadas à 

Covid-19: ansiedade gerada e gestão das expectativas". 

 

29/06 - Reunião com Diretoria, Comissão de Enfrentamento à Crise e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19.  

 

29/06 - Presidente do Coren/SC Helga Bresciani acompanha reunião da Comissão de Saúde 

da Assembleia Legislativa de Santa Catarina com representantes de entidades da saúde. 

 

29/06 – Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen nos hospitais de Gaspar, Blumenau 

e Jaraguá do Sul. 
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30/06 – Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen nas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) da Grande Florianópolis. 

 

 

30/06 – Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen nos hospitais de São Bento do Sul e 

Mafra. 

 

 

30/06 – Produção de vídeo pela Ascom com a Retrospectiva do mês de Junho de 2020. 
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Julho/2020 

 

02/07 – Lançamento do Manifesto em Defesa da Vida para pedir a união de esforços da 

sociedade, autoridades, organizações e entidades representativas em prol do enfrentamento da 

expansão de casos de Covid-19 em todo o Estado. O documento foi enviado ao Governador 

do Estado, Deputados Estaduais, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), 

Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Federal e Ministério Público do 

Trabalho.  

 

 

02/07 – Realizada a entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen pela vice-presidente do 

Coren/SC, Daniella Regina Farinella Jora nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h 

Tijucas, UPA 24h Bombinhas, UPA 24h Biguaçu e Pronto Atendimento de Porto Belo. 
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02/07 – Iniciado o Pregão Eletrônico 011/2020 para contratação de Serviços Terceirizados.  
 

03/07 – A vice-presidente do Coren/SC Daniella Farinella Jora participou da reunião da 

Comissão Pró-Sistema de Prevenção e Combate à Tortura em Santa Catarina. 

 

03/07 – Distribuição de máscaras cirúrgicas começa a ser feita com a retirada pelas 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Santa Catarina. Foram realizadas ligações para 

233 municípios para explicar a ação e posteriormente enviados os Termos de Doação por 

email para serem retiradas as máscaras na sede do Coren/SC. Em Julho foram entregues 

45.400 máscaras para 106 municípios. 

 

06/07 - Reunião com Diretoria, Comissão de Enfrentamento à Crise e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19.  

 

07 e 08/07 – Realização do Vº Encontro das Comissões de Ética de Enfermagem de forma 

virtual, com a participação de profissionais de todas as regiões divididos em dois períodos. 

(Ver Relatório específico abaixo) 
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07/07 – Lançamento da campanha “Responsabilidade Ética na Enfermagem” produzida pela 

Ascom com supervisão da Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) e da direção. 

 

 

 

08/07 - Reunião Mensal do Conselho Estadual de Saúde com a representação da vice-

presidente do Coren/SC Daniella Farinella Jora. 
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09/07 – A presidente do Coren/SC Helga Bresciani falou sobre sofrimento psíquico entre 

profissionais de saúde na live promovida pelo Curso de Enfermagem do Instituto Federal de 

Santa Catarina (IFSC). 

 

09/07 – A presidente do Coren/SC Helga Bresciani participou da live do Comitê Popular 

Solidário de Joinville que debateu a situação dos profissionais da saúde na pandemia. Na 

oportunidade foi lançada uma CARTA PÚBLICA que o Coren/SC foi signatário. 

 

10/07 – Envio de Ofício sobre Adicional de insalubridade pelos servidores do setor de 

Emergência do Hospital Universitário (HU/UFSC). 

 

13/07 - Reunião com Diretoria, Comissão de Enfrentamento à Crise  e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19.  

 

13/07 – A presidente do Coren/SC Helga Bresciani participou de Reunião Técnica da 

Comissão externa da Câmara dos Deputados de enfrentamento à Covid-19.  As audiências 

interativas debateram a situação nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A 

Deputada Federal e Enfermeira Carmen Zanotto coordenou as atividades. 
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14/07 – O Coren/SC lançou um desafio aos profissionais de Enfermagem de todo o território 

catarinense para que contem um pouco do que vem ocorrendo na linha de frente do 

enfrentamento à pandemia. A campanha “Histórias da Enfermagem na Linha de Frente” foi 

produzida pela Ascom e veiculada em todos os canais do Coren/SC. 

 

15/07 – Instituições do Meio-Oeste receberam a doação de máscaras PFF2 pelas mãos da 

conselheira Dayane Borille, que esteve na UPA de Caçador, UPA de Fraiburgo e na UPA de 

Videira. 
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15/07 – Realização da 589º Reunião Ordinária Plenária (ROP) de maneira semipresencial. 

 

16/07 – Assembleia Geral da Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina 

(Ascop) com palestra de integrantes do Tribunal de Contas da União (TCU) com a 

participação da presidente do Coren/SC Helga Bresciani, e dos assessores Jurídico Antônio 

Silva, de Comunicação Sara Caprario, Executiva Marlete Barbosa Borges e Controlador 

Bernardino Silva. 

 

 

 

17/07 – Publicada Instrução Normativa 006/2020 com a prorrogação das inscrições do Prêmio 

Profissional Destaque de Enfermagem 
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17/07 - A Enfermeira Fiscal Laryssa Inoue fez a entrega das máscaras PFF2 doadas pelo 

Cofen para a UPA de Canoinhas e para a UPA de Herval d´Oeste. 

 

 

17/07 - A presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, esteve nas Instituições de Saúde na 

região do Sul do Estado para entregar as máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen na UPA 

Araranguá, UPA Maracajá, UPA Boa Vista (Cricúma), UPA Próspera (Criciúma), Centro de 

Triagem Covid-19 de Criciúma. 

 

 

20/07 - Reunião com Diretoria, Comissão de Enfrentamento à Crise  e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 

 

20/07 – Envio de Ofício sobre Fiscalização e Levantamento Situacional de Riscos 

Relacionados à COVID-19 ao Procurador da República – Procuradoria da República no 

Município de Joinville. 
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21/07 - Entrou em vigor a Lei Estadual nº 17.960, que estabelece prioridade na destinação dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) e na testagem de Covid-19 aos profissionais de 

saúde em Santa Catarina durante a pandemia. A Lei é resultado de propostas do Coren/SC em 

reunião com os deputados estaduais no mês de maio. 

 

 

 

21/07 – A conselheira Laís Concellos, visitou as instituições de saúde na cidade de Joinville 

para entrega das máscaras PFF2. As instituições que receberam o EPI foram o Centro de 

Triagem Covid-19, UPA Sul, UPA Leste e PA Norte 

 

 

21/07 – O Coren/SC recebeu Ofício – SEI nº 277/2020/SUPRIN/HU-UFSC-EBSERH em 

resposta ao Ofício enviado referente à insalubridade dos profissionais de Enfermagem 

esclarecendo que o grau de insalubridade dos trabalhadores alocados na área ambulatorial e 

que foram deslocados para a emergência já está sendo revisto, garantindo a isonomia com os 

demais trabalhadores. 
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22/07 – A presidente do Coren/SC Helga Bresciani entregou reivindicações da Enfermagem 

catarinense ao ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que esteve na Capital para reuniões com 

o governador do Estado e representantes dos municípios. 

 

 

22/07 - Realização de live conjunta entre presidentes do Coren/SC, Coren/RS e Coren/PR 

com participação do presidente do Cofen, Manoel Neri. O tema foram as Lutas e os Desafios 

da Enfermagem diante da Pandemia. 

 

 

 

23/07 – Presidente do Coren/SC Helga Bresciani esteve em reunião virtual com a Presidente 

da ABEn/SC, Angela Alvarez. 

 

23/07 – Posse virtual da Comissão de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó 

com participação da presidente da Comissão de Ética do Coren/SC, Maria do Carmo Vicensi 

e da presidente do Coren/SC, Helga Bresciani. 
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23/07 - Posse virtual da Comissão de Ética da Beneficência Camiliana Hospital São Bernardo, 

em Quilombo, com participação da presidente da Comissão de Ética do Coren/SC, Maria do 

Carmo Vicensi e da presidente do Coren/SC, Helga Bresciani. 

 

 

23/07 – Presidente do Coren/SC Helga Bresciani participou da reunião de Presidentes do 

Sistema Cofen e Conselhos Regionais. 

 

24/07 - Posse virtual da Comissão de Ética do Hospital Materno Infantil Santa Catarina de 

Criciúma, com participação da presidente do Coren/SC, Helga Bresciani. 

 

24/07 – Envio de Ofício ao Secretário Municipal de Saúde de Joinville sobre denúncia 

envolvendo a suposta não execução do procedimento de desinfecção em unidade básica de 

saúde do Município de Joinville, após a constatação de profissional que atua no local testado 

positivo para a Covid-19.  

 
24/07 – Envio de Ofício ao Secretário Municipal de Saúde do Município de Lages sobre 

Equipamento de Proteção Individual fornecido aos profissionais de Enfermagem. 

 

24/07 – Envio de Ofício ao Promotor de Justiça – 33ª Promotoria de Justiça da Capital sobre 

Levantamento Situacional de Riscos Relacionados à Covid-19. 

 

27/07 - Reunião com Diretoria, Comissão de Enfrentamento à Crise  e Assessores do 

Coren/SC para tratar assuntos da Enfermagem relacionados à Covid-19. 
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28/07 – Envio de Ofício ao Senhor Walmor Alves Moreira, Procurador da República, sobre 

Equipes de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. 

 

28/07 – Justiça Federal confirma liminar para uso de EPI por toda a equipe de Enfermagem de 
Hospital de Campos Novos. 
 

29/07 - A presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, esteve nas cidades de Ituporanga, Rio do 

Sul, Taió e Lages para fazer a entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen nas Unidades 

de Pronto Atendimento e no Hospital Bom Jesus (Ituporanga). 

 

 

29/07 – Realização da 168º Reunião Online da Comissão de Ética do Coren/SC – CEC. 

 
29/07 - Pregão Eletrônico 013/2020 para Agenciamento de Passagens Aéreas e Terrestres – 

Finalizado. 

 

30/07 – Presidente do Coren/SC Helga Bresciani realizou reunião com Vigilância em Saúde e 

Coordenação Estadual de Segurança do Paciente de Santa Catarina. 

 

30/07 – Publicado o Edital das Eleições dos conselhos regionais em 2020. Foi criada uma área 

no site com todos os documentos relacionados ao tema e links para facilitar o acesso às 

informações. 
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30/07 – Envio de Ofício para Marcel Fabrizio Salomon, coordenador da  Comissão Estadual 

Pró Sistema de Prevenção e Combate à Tortura em Santa Catarina, e para Rudinei Luiz 

Beltrame, Secretaria da  Comissão Estadual Pró Sistema de Prevenção e Combate à Tortura 

em Santa Catarina, sobre falta de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

30/07 – Envio de Ofício Secretário Municipal de Saúde do Município de Lages sobre 

procedimentos/atendimento aos pacientes, inclusive nos casos de suspeita/confirmação de 

infecção pela Covid-19. 

 

31/07 - Presidente do Coren/SC participou de debate da ABEn Nacional sobre Sistematização 

das Práticas de Enfermagem. 

 

 

31/07 – Ofício com Notificação Recomendatória aos Gestores das Instituições de Saúde e aos 

secretários municipais de Saúde para cumprimento da Lei 17/960/2020 referente à testagem 

dos profissionais de Enfermagem e  à garantia dos Equipamentos de Proteção Individual. 

 

31/07 – Produção de vídeo pela Ascom com a Retrospectiva do mês de Julho de 2020. 
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Agosto de 2020 

 

3/8 – Reunião da Diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 

 

4/8 - Coren/SC 45 anos – Lançamento de vídeo histórico com depoimentos de vários ex-

presidentes e um resumo da trajetória das principais ações do Conselho. 

 

 

 

4 a 31/8 – Publicações da campanha “Histórias da Enfermagem” com depoimentos em texto, 

fotos e vídeos de profissionais de Enfermagem no site e nas redes sociais do Coren/SC. 
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4/8 - Coren/SC presente na Live sobre Agosto Dourado e Políticas Públicas para as mulheres 

promovido por um grupo de Regionais e Cofen. A Enfermeira Marli Backes representou o 

Conselho. 
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5/8 - Presidente Helga Bresciani faz palestra virtual na I Semana Acadêmica de Enfermagem 

Universidade Federal da Fronteira Sul  (UFFS) - Campus Chapecó. 

 

 

 

5/8 – A presidente Helga Bresciani participou da Live sobre Agosto Dourado e Políticas 

Públicas para as mulheres promovido por um grupo de Regionais e Cofen. 

 

 

5/8 - Reunião Comissão Eleitoral do Coren/SC com Cofen. Participantes: Enfermeiros Jorge  

Lorenzetti, Rafaela Serpa e Jaçany Borges. 

 

5/8 - Reunião do Conselho Estadual de Saúde – CES – Participante: Conselheira Secretária 

Daniella Farinella Jora. 

 

5/8 - Lançamento do plano de Desenvolvimento Socioeconômico da Amrec (Associação dos 

Municípios da Região Carbonífera) – Participante: Conselheira Ioná Vieira Bez Birolo. 
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5/8 – Envio de Ofício Circular sobre uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para 

as Instituições de Saúde. 

 

5/8 – Envio de Ofício sobre Falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para 6ª 

Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú. 

 

5/8- Envio de  Ofício para averiguar denúncia anônima relacionada ao serviço de 

Enfermagem para Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Getúlio. 

 

6/8 – Realizadas entregas de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen nas Unidades de Pronto 

Atendimento do Oeste do Estado pela Conselheira Ediane Bergamin e Enfermeiras Fiscais da 

Subseção de Chapecó. 

 

 

 

 

6/8 – Presidente do Coren/SC entrega máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen nos Hospitais de 

Florianópolis 
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7/8 - Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen foram realizadas em mais quatro 

cidades do litoral Norte pela Conselheira Priscila Rodrigues da Cunha e a Presidente  do 

Coren/SC. 

 

 

 

7/8 – Envio de Ofício Circular aos ex-Presidentes do Coren/SC em agradecimento por 

participação especial no Vídeo Histórico Coren/SC 45 anos. 

10/8 – Reunião da Diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 

 

11/8 – Coren/SC divulga campanha do Cofen para mobilizar a categoria. Piso salarial, 30h e 

descanso digno: acompanhe os PLs no Congresso. 
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11/8 – Coren/SC divulga Nota técnica que aponta medidas para conter mortes maternas 

associadas à covid-19. 

13//8 - Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen foi realizada na região Norte e no 

Sul do Estado pela Presidente do Coren/SC e Conselheira Ana Paula da Silva Maciel. 

 

 

 

13/8 – Coren/SC repercute no site e redes sociais a matéria do Cofen: Mestrados do convênio 

Cofen/Capes abrem seleção para Enfermeiros. 

 

13/8 – Coren/SC divulga V Congresso Catarinense de Aleitamento Materno realizado 

virtualmente. 

 

17/8 – Envio de Ofício com levantamento situacional de riscos relacionados ao COVID-19 

para 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville. 

 

17/8 – Reunião da Diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 

 

18/8 – Envio de Ofício para OAB Subseção Itajaí sobre adoção de providências 

administrativas e judiciais, no atendimento ao profissional sobrecarregado pelo grande 

número de pacientes para atendimentos.  
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18/8 – Envio de Ofício para Procuradoria do Trabalho no Município de Criciúma sobre 

dimensionamento das equipes de Enfermagem que estão no atendimento dos casos suspeitos e 

confirmados de COVID-19.  

 

 

18/8 - Coren/SC divulga a entrega de mais de 60 mil máscaras cirúrgicas para proteção de 

profissionais de Enfermagem que atuam nas Secretarias Municipais de Saúde, de um lote total 

de 90 mil máscaras. 

 

  
 
19/8 – Envio de informações sobre os atos privativos do Enfermeiro para a Delegacia de 

Polícia Civil e Delitos de Trânsito da Comarca de Balneário Camboriu.  

  

19/8 - Envio de Ofício para a Unidade Descentralizada de Vigilância Sanitária de Concórdia  

sobre atribuições estabelecidas pela Lei nº 5.905/1973, ao Conselho Federal e aos Conselhos 

Regionais de Enfermagem.   

19/8 - Enfermagem catarinense foi homenageada por meio do Coren/SC pelo Tribunal de 

Justiça numa solenidade presencial realizada também com participação virtual de 

desembargadores. O CRM-SC também foi homenageado. 
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19/8 – Coren/SC divulga Nota de Esclarecimento sobre o que cabe aos profissionais de 

Enfermagem em relação à dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde, por 

conta de ocorrência em São Francisco do Sul. 

 

 

 

24/8 – Reunião da Diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 

 

24/8 - Posse virtual da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Infantil Joana de 

Gusmão com a presença da Presidente da Comissão de Ética do Coren/SC. 
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26/8 - Live Agosto Dourado sobre amamentação está disponível no Facebook do Coren/SC. 

 

 

 

27/8 - Reunião dos Presidentes Sistema Cofens/Conselhos Regionais com participação da 

presidente do Coren/SC Helga Bresciani. 

 

28/8 - Posse virtual da Comissão de Ética de Enfermagem do Instituto São José com a 

presença da Presidente da Comissão de Ética do Coren/SC. 
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31/8 – Reunião da Diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 

 

31/8 - Live conjunta dos presidentes do Coren/SC, Coren/RS e Coren/PR, Conselheiro 

Federal Antonio Marcos Freire Gomes e a pesquisadora Maria Helena Machado onde 

debateram condições de trabalho da Enfermagem e a pesquisa da Fiocruz sobre o tema. 

 

 

 

 

 

Setembro de 2020 

 

1/9 – Lançamento da campanha “Setembro Amarelo” através de duas campanhas, uma interna 

e outra externa no site e redes sociais para lembrar o mês dedicado à prevenção de suicídio.  
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1/9 – Retorno na emissão de Carteiras de Identidade Profissional. 

 

2/9 – Desenvolvimento de prática meditativa com equipe do Coren/SC em alusão ao mês de 

setembro. 

 

2/9 – Reunião do Conselho Estadual de Saúde, com participação da Conselheira Secretária 

Daniella Farinella Jora.  

 

2/9 – Reunião de Planejamento do evento DesignThon, com participação da Conselheira 

Secretária Daniella Farinella Jora.  

 

2/9 – Live sobre Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICS) com representantes 

do Coren/SC, Coren/RS e Coren/PR. 
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3/9 – A presidente Helga Bresciani fez entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen em 

duas instituições de saúde da Grande Florianópolis 

 

 

 

3/9 – Envio de Ofício para regularização e atualização do cadastro nacional de 

estabelecimentos de saúde e a utilização do protocolo de classificação pré-estabelecido no PA 

24 horas para a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Piçarras.  

 

4/9 – Reunião do Conselho Estadual de Saúde com os Conselhos Municipais de Saúde sobre a 

Covid-19, com participação da Conselheira Secretária Daniella Farinella Jora.  

 

4/9 – Reunião da Comissão Pró-Sistema de Prevenção e Combate à Tortura em Santa 

Catarina, com participação da Conselheira Secretária Daniella Farinella Jora.  
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4/9 – Envio de Ofício para 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Laguna sobre 

irregularidades constatadas quando da fiscalização ocorrida em agosto de 2019 no Residencial 

Geriátrico Villa Betânia. 

 

8/9 – 169ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Coren/SC, por webconferência. 

 

8/9 – Reunião da diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 

 

9/9 – Reunião da Diretoria da Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina 

(Ascop), por webconferência. 

 

9/9 – A enfermeira fiscal Jennifer Adriane Nesso recebeu na sede do Coren/SC Enfermeiras 

do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC) para realizar uma capacitação sobre o 

cálculo de dimensionamento das equipes. 

 

 

 

9/9 – Envio de Ofício sobre aumento do número de óbitos dos profissionais de Enfermagem 

durante a Pandemia causada pelo Coronavírus para Dr. Marcelo Goss Neves, Procurador 

Chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT), para Dr. Fernando da Silva  Comin, 

Procurador Chefe do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e para Dr. Daniel Ricken,  

Procurador Chefe do Ministério Público Federal (MPF). 

 

10/9 – Publicado Edital 002 das Eleições do Coren/SC com homologação das duas chapas 

concorrentes. 
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10/9 - A equipe de Fiscalização do Coren/SC em uma ação conjunta com a Vigilância 

Sanitária e o Conselho Regional de Medicina (CRM-SC) realizou uma inspeção no Hospital 

São Jorge, no município de Irani, no Oeste do Estado. A instituição foi interditada até atender 

todos os requisitos solicitados. 

 

10/9 – A presidente Helga Bresciani fez entregas das máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen 

em cinco instituições do Norte e Planalto Norte do Estado. 

 

 

11/9 – Veiculado o podcast Saúde na Veia, produzido pelo Cofen, que trouxe em sua edição 

de número 40 as condições do enfrentamento à pandemia Covid-19 nos Estados de Santa 

Catarina e Paraná. A presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, faz um relato sobre os 

desafios e panorama da Enfermagem Catarinense. 

 

14/9 – Envio de Ofício para 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Piçarras sobre 

Procedimento fiscalizatório na Unidade de Saúde da Lagoa. 

 

14/09 – Dando continuidade ao “Setembro Amarelo”, divulgada a ação interna “Conta da sua 

janela”. O objetivo é compartilhar ações inspiradoras que foram realizadas ou recebidas e que 

contribuíram para deixar a pessoa melhor em um momento de fragilidade.  
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14/9 – Reunião da diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 

 

14/9 – Reunião do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação do Coren/SC. 

 

15/9 – Reunião de Planejamento do Hackathon em Saúde com participação da Conselheira 

Secretária Daniella Farinella Jora.  

 

15/9 – Reunião do Movimento Compartilhe & Inspire com a participação da Conselheira 

Secretária Daniella Farinella Jora.  

 

15/9 – O Enfermeiro Fiscal Daniel Ghizoni ministrou uma oficina virtual para os alunos de 

graduação em Enfermagem do Ielusc, em Joinville, sobre o cálculo de dimensionamento das 

equipes. 
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15/9 – Divulgada matéria sobre duas Ações Civis Públicas que garantiram a presença de 

Enfermeiros(as) durante todo o período de funcionamento da Maternidade Darcy Vargas, em 

Joinville, e Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages.. 

 

16/09 – Envio de informativo para equipe interna falando sobre o “Setembro Amarelo” (mês 

de prevenção ao suicídio), a importância de buscar ajuda profissional e os motivos para 

continuar vivendo.  

 

 

 

 

17/9 – Assembleia Geral da Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina 

(Ascop), por webconferência, com temas sobre Resolução sobre destinação de documentos e 

sobre regime de contratação nos conselhos profissionais. 

 

18/9 – A presidente Helga Bresciani fez a entrega das máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen 

em cinco instituições do Sul do Estado. 
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19/9 – Divulgação no site e redes sociais da campanha do Cofen sobre os 30 anos do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

 

 

21/9 – Divulgação da reabertura do Hospital de Caridade São João Batista em Imaruí com 25 

leitos, atendimento com Pronto Socorro 24 horas e serviços de raio-x, ultrassom e ambulância 

também 24 horas. A instituição havia sofrido interdição ética e foi desinterditada pela 591ª 

Reunião Ordinária de Plenária (ROP) após cumprimento da notificação com a contratação de 

quatro Enfermeiros.  

 

22/9 – Reunião da presidente Helga Bresciani e departamento Jurídico do Coren/SC com 

promotores do Ministério Público do Trabalho (MPT), Dr. Marcelo Goss Neves e Goss Neves 

e Dr. Bruno Martins Mano Teixeira sobre as condições de trabalho e testagem nos 

profissionais de Saúde. 

 

22/9 - Posse virtual da nova Comissão de Ética de Enfermagem da Secretaria Municipal de 

Saúde de Jaraguá do Sul com a presença de Presidente da Comissão de Ética do Coren/SC. 
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23/9 - Reunião presencial da presidente Helga Bresciani e departamento Jurídico do Coren/SC 

com promotor do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Dr. Douglas Roberto Martins 

sobre as condições de trabalho e testagem nos profissionais de Saúde. 

 

23/9 – Conselheiras Ediane Bergamin e Dayane Borille realizaram as entregas de máscaras 

PFF2 adquiridas pelo Cofen em sete instituições do Oeste e Meio Oeste do Estado. 

 

 

 

24/9 - Reunião da presidente Helga Bresciani e departamento Jurídico do Coren/SC com 

promotor do Ministério Público Federal (MPF), Dr. Eduardo Barragan sobre as condições de 

trabalho e testagem nos profissionais de Saúde. 

 

24/9 – Envio de Ofício para 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville sobre suposta 

falta de equipamentos de proteção individual aos profissionais de Enfermagem no Município 

de Joinville. 

 

24/9 – Envio de Ofício para Procuradoria Regional do Trabalho 12ª Região, em Florianópolis, 

sobre “Urgente Fiscalização in loco”, junto à Casa de Saúde e Maternidade São Sebastião 

Ltda. 

 

25/9 – Lançamento e divulgação do Balanço Socioambiental 2019 do Coren/SC sob o tema 

“Fortalecimento, Liderança e Valorização da Enfermagem” e com a apresentação das 



 
 

95 
 

atividades e ações realizadas nas áreas de Gestão Institucional, Gestão de Pessoas, Gestão 

Socioambiental e Atendimento ao Profissional. 

 

 

 

25/9 – Realizada a posse virtual da Comissão de Ética do Hospital Unimed, em São José com 

a presença da Presidente do Coren/SC. 

 

 

26/9 – Reunião da diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 

 

28/9 – Último dia de pagamento da Anuidade 2020 sem multas depois das prorrogações 

realizadas durante o ano. Campanha de divulgação intensificada dia 21/9. 
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28, 29/9 e 1/10 – Realização do Ciclo de Debates virtual sobre Telenfermagem: aplicação e 
implicações para além de tempos de pandemia.  O evento foi organizado pelo Coren/SC, 
ABEn Nacional e ABEn Seção Santa Catarina. 
 

 
 
 
30/09 – Equipe do Coren/SC participou da palestra “Viver é sempre a melhor opção!” 
realizada pela psicóloga Eliana Caldatto. Foram abordados assuntos relacionados ao 
“Setembro Amarelo” como: Saúde mental, Mitos e verdades sobre suicídio, Fatores de risco e 
proteção, Como prevenir e tratar. 
 

  
 
30/9 – Divulgação do Programa de Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que está com editais de seleção abertos para 
as turmas 2021 de Mestrado e Doutorado profissionais. 
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Outubro de 2020 

 
01/10 – Retorno de trabalho presencial todos os dias dos assessores. 
 
01/10 – Lançamento da campanha Outubro Rosa e o alerta às mulheres para diagnóstico 
precoce do câncer de mama. 

 
 
01/10 - Reunião da presidente do Coren/SC HelgaBresciani com procurador Eduardo Baragan 
do Ministério Público Federal  sobre  Mortes de Profissionais de Enfermagem na  Pandemia 
 
01/10 –Último dia do Debate virtual sobre Telenfermagem no futuro após a pandemia numa 
parceria do Coren/SC e Aben/SC. 
 
2/10 - Presidente do Coren/SC HelgaBresciani deu posse à nova Comissão de Ética do 
Hospital Governador Celso Ramos na Capital. 

 
 
2/10 - Reunião on-line  GT da Comissão Pró-sistema  de  Prevenção e Combate a  Tortura de 
Santa Catarina com participação da conselheira Míssia Mesquita Páscoa 
 
2/10 - Reunião  on-line  do Movimento Compartilhe e Inspire com Setor  Recursos  Humanos 
da  Secretária de Estado da  Saúde - SES/SC com participação da conselheira secretária 
Daniella FarinellaJora 
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2/10 - Reunião  online  Movimento Compartilhe e Inspire com hospitais que participarão  do 
DesignThon Comunicação e  Engajamento 2020com participação da conselheira secretária 
Daniella FarinellaJora 
 
2/10 - Reunião Virtual Projeto Primeira inscrição PPI -   Senac Palhoça 
 
2/10 – Realizada Roda de conversa virtual que abordou os efeitos da pandemia na população 
idosa e seus familiares com participação da conselheira secretária Daniella FarinellaJora 
 
2/10 – Divulgada entrevista com o novo Diretor do Hospital Regional Homero de Miranda 
Gomes, em São José, enfermeiro DaywsonKoerich. Pela primeira vez assume alguém da 
categoria nesta função na instituição. 
 
3/10 – Campanha de divulgação para reforçar atualização do cadastro até 8 de outubro para os 
profissionais de Enfermagem estarem aptos a votar nas Eleições 2020. 

 
 
 4/10 – Divulgada Nota de Solidariedade para profissional de Enfermagem agredida pelo ex-
companheiro em Itajaí 
 
5/10 - Empregados passaram a trabalhar 3 dias presencialmente e 2 remotamente, aumentando 
o número de atendimentos presenciais, mas mantendo ainda o distanciamento social.  
 
5/10 –Conselheiro Jerry Schmitz fez entrega de máscaras PFF2 nos hospitais de Blumenau e 
região. 
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6,7 e 8 de outubro - Visita Técnica dos avaliadores da OPAS e Ministério da Saúde para 
conhecer sete projetos finalistas do Laboratório de Inovação em Santa Catarina, sendo um 
do Coren/SC, cinco da Prefeitura de Florianópolis e em Jaraguá do Sul. 

 
 
7/10 - Palestra: Exercício e Legislação da Profissão de Enfermagem da conselheira Priscila 
Rodrigues para alunos do Senac Itajaí. 
 
7/10 - Reunião Online Movimento Compartilhe e Inspire com RH da SES/SC com a 
participação da conselheira secretária Daniella Farinella Jora. 
 
7/10 - Reunião Online Movimento Compartilhe e Inspire com Conselho Estadual de Saúde, 
do qual participa a conselheira secretária Daniella Farinella Jora. 
 
8/10 – Reunião de sensibilização com profissionais de Lages e região sobre realização do 
DesignThon com a participação da conselheira Daniella Farinella Jora. 
 
08/10 - Para comemorar o Dia da Criança, os filhos dos empregados, assessores e 
conselheiros puderam participar da contação de histórias virtual com a autora do livro infantil 
“Lana Capulana”. 
 
8 a 30/10 – Entrega de 10800 máscaras cirúrgicas para Instituições de Longa Permanência de 
Idosos (ILPIs) de várias regiões do Estado e mais dois hospitais filantrópicos. 
 
13/10 - Reunião da diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 
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13 a 23/10 – Entrega de máscaras PFF2 adquiridas pelo Cofen para os serviços do SAMU 
com Unidade de Suporte Avançado (UTI móvel), na Grande Florianópolis, Oeste, Meio 
Oeste, Sul, Norte, Planalto Norte e Vale do Itajaí 
 

 
 
14/10 – 592ª Reunião Plenária Ordinária realizada de forma semi-presencial com conselheiros 
na sede e outros online 
 
14/10 – Homologação da decisão de integrar um advogado à área de Fiscalização para 
agilizar os processos da área  
 
15/10 - Palestra sobre Ética Profissional Hospital Santa Luzia em Ponte Serrada com a 
coordenadora da Comissão de Ética do Coren/SC, Maria do Carmo Vincesi 
 
15/10 - Reunião Virtual  Projeto  Primeira inscrição PPI -  Unoesc Xanxerê 
 
15/10 – Reunião Virtual Projeto Primeira Inscrição – Senac Palhoça 
 
15/10 – Presidente do Coren/SC Helga Bresciani participa de visitas técnicas e entrega de 
certificados do curso de Especialização sobre SAE nos hospitais públicos 
 
15/10 – Histórias da Enfermagem: o técnico de Enfermagem Chaulin Martins conta sua 
história de cuidados de Enfermagem de bebês e crianças em tempos de pandemia. 
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20/10 – Divulgada Decisão 16/2020 sobre congelamento do valor de taxas e anuidade, e 
concessão de 30% para pagamento em cota única da Anuidade 2021 até 31 de janeiro 
 
21/10 - Reunião Virtual com Presidentes do Coren/SC e da Associação Catarinense de  
Medicina sobre situação do Designthon na modalidade híbrida. 
 
21/10 - Outubro Rosa teve arrecadação interna de lenços para entrega à entidade que atende 
mulheres que estão em tratamento de câncer de mama em todo Estado de Santa Catarina. 
 
21/10 – Divulgação da Pesquisa de alunas do Mestrado do Programa do Hospital Albert 
Einstein sobre avaliação da saúde mental dos profissionais de Enfermagem durante a 
pandemia 
 
21/10 – Lançamento no site e redes sociais da Campanha do Coren/SC: Votar com 
responsabilidade nas eleições municipais. 

 
 
22/10 – Reunião de Diretoria da Ascop com participação da presidente do Coren/SC Helga 
Bresciani, que é diretora secretária da Associação 
 
22/10 –Matéria publicada sobre requisição do Coren/SC para suspender Edital de Processo 
Seletivo com baixos salários em Garopaba 
 
26/10 - Reunião da diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 
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28/10 – Início da divulgação sobre retirada de senha para Eleições 2020 no site 
www.votaenfermagem.org.br 

 
 
28/10 – Divulgação da pesquisa sobre Teleconsulta em Enfermagem nos tempos de 
pandemia: viabilidade, aceitabilidade e efetividade nos serviços de saúde 
 
28/10 – Boas práticas: divulgação do aplicativo Nonno que reúne num lugar os profissionais 
de Enfermagem aptos a atuarem como cuidadores e famílias que necessitam do serviço 
 
28/10 - 114ª Reunião Extraordinária de Plenária– REP realizada de maneira semi-presencial 
 
29/10 – Divulgação de Nota do Cofen/Regionais sobre decreto que permitia privatização de 
Unidades Básicas de Saúde e posterior recuo do governo federal 
 
30/10 – Reunião virtual do Grupo Rehabilitar Cofen com a participação da presidente do 
Coren/SC Helga Bresciani. 
 
Relatório da Secex: 
- Envio de Ofício para Promotor de  Justiça do Centro de apoio Operacional dos Direitos 
Humanos e  Terceiro Setor sobre questões que mais geram dúvidas entre os profissionais de 
Enfermagem e que chegam ao Coren/SC por meio das denúncias e também ao 
SindSaúde/SC.  
 
- Envio de Ofício para Promotor de Justiça – 33ª Promotoria de Justiça da Capital sobre 
informações atualizadas acerca da falta de EPI ou outro itens essenciais ao combate do 
coronavírus. 
 
- Envio de Ofício para Promotor de Justiça – 33ª Promotoria de Justiça da Capital sobre dados 
pessoais de quatro profissionais de Enfermagem 
 
- Envio de Ofício para Promotor de Justiça – 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Joinville/SC sobre insuficiência de profissionais de enfermagem e de equipamentos no setor 
de infectologia do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt 



 
 

103 
 

 
- Realização do Pregão Eletrônico 016/2020: (Serviço de Entrega Rápida, Fotocópias, 
Carimbos, Impressões e Encadernações). 
 
- Realização do Pregão Eletrônico 017/2020: (Serviço de Envio de E-mail Marketing). 
 
Novembro de 2020 

 
1/11 – Lançada a campanha Novembro Azul: alerta para o cuidado com a saúde masculina 
 

 
 
3/11- Reunião da diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 

1 a 7/11 – Reforço no site e nas redes sociais para as Eleições 2020 no domingo, 8 de 
novembro, com duração de 24 horas 

3 a 5/11 – Evento virtual Designthon-  A batalha daCovid: Medicina e  Tecnologia 
transformando a  Saúde, com participação da conselheira secretária Daniella FarinellaJora. 

4/11 - Visita Técnica ao  Instituto Psiquiatria e  Hospital Santa Tereza - Grupo Especialização 
SAE, com presença da presidente do Coren/SC HelgaBresciani 
 
4/11 - Reunião Conselho Estadual de Saúde - SES/SC com participação da conselheira 
secretária Daniella Farinella Jora. 
 
4/11 - Live: O protagonismo do Enfermeiro Gerencial e os Avanços da Enfermagem com 
mediação da conselheira Daniella  Farinella Jora, enfermeiras e professoras da Unochapecó 
Karen Andrigue e Leticia Lima Trindade. 
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5/11 – Envio de Ofício sobre Condições de atuação dos profissionais de Enfermagem no 
combate, controle e propagação da Covid-19 para 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Criciúma/SC – Cidadania, Direitos Humanos e Terceiro Setor 
 
9/11 – Divulgado o resultado das Eleições Coren/SC: apuração dos votos elegeu a Chapa 1 
para a Gestão 2021/2023. 
 

 
 
9/11 – Divulgada a Consulta Pública 81 da Agência Nacional de Saúde sobre a ampliação da 
cobertura dos planos de Saúde com contratação de enfermeiras obstétricas 
 
10/11 - Reunião da diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 
 
11/11 - Laboratório de Inovação OPAS/Cofen divulga premiados: 6 ações são de Santa 
Catarina, sendo um do Coren/SC. Matéria no site e repercussão nas redes sociais. 
 
11/11 – Envio de Relatórios de inspeção referente às fiscalizações que seriam realizadas, 
durante o mês de fevereiro do corrente ano, nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde de Araquari, para a Promotora de Justiça – 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Araquari/SC. 
 
11/11 - Reunião de Diretoria Ascop com a participação da presidente do Coren/SC Helga 
Bresciani. 
 
12/11 - Palestra sobre Dimensionamento de Pessoal para alunos da Unoesc de São Miguel do 
Oeste pelo enfermeiro fiscal Daniel Ghizoni. 
 
13/11 - Boas práticas: conheça o trabalho da Enfermagem no Grupo de Apoio às Pessoas com 
Lesão Medular (Galeme). Matéria no site e repercussão nas redes sociais. 
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16/11 - Profissionais de Enfermagem conquistam prefeituras. Matéria no site e repercussão 
nas redes sociais. 
 

 
 
17/11 - Novembro Roxo e o que é preciso debater sobre prematuridade. Matéria no site e 
repercussão nas redes sociais. 
 
18/11 – 593ª Reunião Ordinária de  plenária– ROP realizada de forma semi-presencial com 
alguns conselheiros na sede e o restante online. 
 
18/11 - Posse  da Diretoria do Centro Acadêmico Livre de Enfermagem -  Calenf, da UFSC, 
com participação da conselheira EvangueliaKotziasAtherino dos Santos. 
 
18/11 - Enfermagem presente nas câmaras de vereadores de Santa Catarina. Matéria sobre os 
profissionais de Enfermagem eleitos como vereadores e repercussão nas redes sociais. 
 

 
 
19/11 - Assembleia de Presidentes da Ascop realizada virtualmente com a participação da 
presidente do Coren/SC Helga Bresciani 
 
19/11 - OMS declara 2021 Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde e Cuidadores. 
Matéria no site e repercussão nas redes sociais. 
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19/11 – Realização do Sorteio Público para definir os 40 profissionais que receberão o Prêmio 
Destaque Profissional de Enfermagem 2020. 
 
20/11 - Homologada Decisão com os vencedores das Eleições para a próxima gestão do 
Coren/SC 
 
20/11 – Reforço na divulgação da Consulta Pública 81 da Agência Nacional de Saúde. 

 
 
23/11 - Chefias passaram a trabalhar todos os dias presencialmente na sede do Coren/SC. 
 
23/11 - Reunião da Comissão Saúde da Ascop com a participação da presidente do Coren/SC 
Helga Bresciani 
 
24/11 – Presidente do Coren/SC participa de visitas técnicas e entrega certificados aos 
profissionais de Mafra e Joinville que fizeram a Especialização em SAE 
 
24/11 – Divulgação de que o Projeto de Lei da Adicional de Insalubridade proposto por 
Coren/SC passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. 

 
 
26 e 27/11 - Webinário Comemorativo - Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e  Inovação em 
Enf. na Saúde da  Mulher e do Recém Nascido – GRUPESMUR – com participação da 
conselheira EvangueliaKotziasAtherino dos Santos. 
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26/11 - Divulgados os nomes que receberão o Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem 
2020. 
 
26/11 – Repercussão do lançamento da campanha do Cofen “Abrace a Enfermagem”, com 
conteúdo no site e nas redes sociais. 
 
27/11 – Divulgada a Pesquisa: “Transição do cuidado ao paciente: Perspectiva dos 
enfermeiros da atenção hospitalar e atenção primária”. 
 
30/11 – Participação da presidente do Coren/SC HelgaBresciani na apresentação TCC - 
Câmara Técnica Coren /SC - Análise De Demanda- Unesc. 
 
Licitações realizadas em novembro: 

 Pregão Eletrônico 018/2020: (Contratação de Link E1 Digitronco) - REVOGADO; 

 Pregão Eletrônico 019/2020: (Serviço de Correio Eletrônico - E-mail); 

 Pregão Eletrônico 020/2020: (SRP - Material Gráfico); 

 Pregão Eletrônico 021/2020: (SRP - Água Mineral); 

 Pregão Eletrônico 022/2020: (Contratação de Link E1 Digitronco); 

 Pregão Eletrônico 023/2020: (SRP - Eventos). 
 
 
 
Dezembro de 2020 
 
1/12 – Divulgação do resultado: SC tem seis experiências premiadas no Laboratório de 
Inovação. O Cofen e OPAS destacam 16 experiências inovadoras em Enfermagem no SUS 
 
1/12 – Lançamento da campanha Dezembro Vermelho: mês de conscientização da luta contra 
a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. 
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2/12 – Presidente do Coren/SC participa de Assembleia de presidentes dos Conselhos 
Regionais no Cofen, em Brasília (DF). 
 
2/12 - Reunião Conselho Estadual de Saúde com participação da conselheira secretária 
Daniella Farinella Jora. 
 
4/12 - Reunião para Apresentação da Solução DesignThon: comunicação e Engajamento com 
participação da conselheira secretária Daniella Farinella Jora. 
 
7/12 - Reunião da diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 
 
7/12 - Coren/SC recebeu Certificação de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina pelo Balanço Socioambiental 2019. A premiação foi realizada em evento 
online. 
 
 
7/12 - Reunião sobre Fiscalização do Coren/SC aos Hospitais da Associação dos Hospitais de 
SC – AHESC com participação da presidente do Coren/SC HelgaBresciani e Diretor  
Executivo AHESCAdriano Carlos Ribeiro. 
 
7/12 –Conselheira secretária do Coren/SC Daniella Farinella Jora prestigiou abertura do 
Simpósio Online que celebrou 40 anos do Curso de Enfermagem da Univali 
 
8/12- Conselheira secretária Daniella FarinellaJora representa o Coren/SC e prestigia posse da 
nova Diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária. 
 
9/12 - Coren/SC e outras 5 práticas catarinenses recebem o Prêmio do Laboratório de 
Inovação OPAS e Cofen pela difusão dos Protocolos de Enfermagem. A presidente Helga 
Bresciani e a conselheira Elizimara Ferreira Siqueira estiveram no evento em Brasília (DF). 
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10/12 – Reforço na divulgação no site e redes sociais: participe da pesquisa sobre 
Teleconsulta em Enfermagem 
 
10/12 – A presidente do Coren/SC Helga Bresciani debateu Atenção Primária em live do 
canal Enfermagem 360o com enfermeiras Simone de Souza, Daniela Savi Geremias e 
enfermeiro Gelson Albuquerque. 

 
 
11/12 - Conselheira entrega carteiras profissionais aos Técnicos de Enfermagem formados na 
Escola de Saúde São José, em Criciúma 
 
11/12 - Comunicação e Engajamento das Equipes de Saúde - Apresentação Final da  Soluções 
do DesignThon com participação da presidente do Coren/SC Helga Bresciani e da conselheira 
secretária Daniella Farinella Jora. 
 
11/12 - Formandos da Unesc em Criciúma recebem carteiras profissionais durante solenidade 
restrita 
 
13/12 - Entidades lançam MANIFESTO EM REPÚDIO AO DESMONTE DA POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE MENTAL DO SUS e encaminham reivindicações 
 
14/12 – Divulgação da nota do Cofen sobre Politização das vacinas contra a Covid-19 que 
coloca em risco os brasileiros 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

110 
 

15/12 - Evento virtual: Homenagens e reconhecimento numa noite diferente para entrega do 
Prêmio Destaque Profissional de Enfermagem 2020. 

 
 
16/12 - 594ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP – realizada de maneira semi-presencial 
com conselheiros na sede e outros online. 
 
17/12 – Publicado o Relatório da Gestão 2018/2020 que está disponível no site do Coren/SC 
para conhecimento das ações realizadas pelo Coren/SC nos últimos três anos, com prefácio do 
presidente do Cofen, Manoel Neri. 

 
 
17/12 - Reunião da diretoria, Comissão de Enfrentamento a Crise Covid e assessores. 
 
17/12 – Assembleia Geral da Ascop com apresentação das ações da Gestão 2019/2020, com 
participação da presidente do Coren/SC Helga Bresciani, diretora secretária da Ascop, e que 
apresentou relatório da Comissão de Saúde.  
 
18/12 - Lançamento: Coren/SC disponibilizou mais dois volumes dos Protocolos de 
Enfermagem para os municípios e lança todos em E-book no site, protegidos por senha para 
acesso pelos municípios que aderiram ao Programa em parceria com a Prefeitura Municipal 
de Florianópolis. 

 



 
 

111 
 

 
19/12 – Conselheira Dayane Borille fez entrega Prêmio Destaque Estudantil e de carteiras 
profissionais para formados da Unoesc em Joaçaba 
 
19/12 - Conselheira Laís Concellos fez entregas de carteiras profissionais aos formandos do 
Ielusc em Joinville, na solenidade transmitida online e no dia 21/12 aos que não tinham ido 
presencialmente. 
 
Licitações realizadas em dezembro: 

 01/12/20 / 022/2020 - Contração Link E 1 Digitronico 

 05/12/20 / 023/2020 - SRP - EVENTOS 
 

4.1 Atendimento aos Profissionais 

 

Desde o dia 19/03, quando o Coren/SC iniciou suas atividades por trabalho remoto, o 

Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (Dric) tem trabalhado para atender aos 

profissionais de forma online e presencial, com o respaldo das Resoluções do Cofen e 

Decisões do Coren/SC. 

Por meio de um email central, bem como de um formulário no site, o Dric recebe as 

solicitações de inscrições, reinscrições e transferências e distribui entre seus empregados. 

Com atendimento presencial reduzido, os empregados das subseções colaboram com o 

atendimento de profissionais de todo o Estado. 

A partir de 13/04 as solicitações têm sido feitas também pessoalmente, com a retomada do 

atendimento presencial. 

Seguem dados quantitativos de inscrições definitivas, inscrições secundárias, reinscrições, 

inscrições remidas, transferências, cancelamentos e especializações referentes aos meses de 

janeiro a dezembro de 2020. 

 

Tipo de Inscrição Quadro I  
Quadro 

II 
Quadro 

III 
Total 
2020 

Inscrição Definitiva Principal 968 2815 276 4059 

Inscrição Definitiva 
Secundária 

40 26 0 
66 
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Reinscrição 127 331 26 484 

Inscrição Remida 51 10 6 67 

Transferências Recebidas 574 874 10 1458 

Transferências Expedidas 270 342 13 625 

Cancelamentos 263 917 468 1648 

Especializações 228 59 0 287 

Total 2521 5374 799 8694 

 

Como parte da série Coren/SC em números, foram publicados dados referentes aos 

atendimentos realizados entre os períodos de 19/03 a 15/04 (publicado dia 20/04), 16/04 a 

18/05 (publicado dia 22/05), 19/05 a 30/06 (publicado no dia 03/07), 01 a 31/07 (publicado no 

dia 06/08), 01 a 31/08 (publicado no dia 10/09), 01 a 30/09 (publicado no dia 09/10), 01 a 

31/10 (publicado no dia 18/11) e 01 a 30/11 (publicado no dia 05/12).  

O quadro a seguir representa os dados consolidados de 19 de março a 18 de dezembro. 

 

 

Totalizando de 19 de março a 31 de dezembro 37.913 e-mails respondidos, 15.151 mensagens 

respondidas pelo WhatsApp, 30.3461 certidões inscricionais, éticas e de regularidade 

emitidas, e 3.903 inscrições e reinscrições efetivadas. 

 

Durante o plantão telefônico registramos os atendimentos, que totalizaram 502 orientações. 

Com o retorno do atendimento presencial as ligações não foram mais contabilizadas. O 

                                                 
1A partir de 01 de setembro os profissionais inscritos no Coren/SC têm recebido a carteira de identidade 
profissional, e não mais a certidão inscricional, o que ocasionou redução no número de certidões emitidas em 
relação aos meses anteriores. 
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mesmo ocorre com as negociações, que após Resolução do Cofen suspendendo as cobranças, 

não foram mais contabilizadas, apesar de ainda serem atendidas as demandas espontâneas dos 

profissionais. 

Entre os dias 19 de março e 31 de dezembro foram recebidas através do canal de Ouvidoria do 

Coren/SC 444 denúncias, 368 dúvidas, 67 reclamações e 22 sugestões, conforme o gráfico a 

seguir. 

 

 

Quanto ao atendimento virtual, diversos profissionais deram seu feedback, como estes: 

 

“Fui prontamente atendida. Parabéns a toda equipe. Ótimo trabalho, ágil e prestativo. 

Poderiam manter assim, facilita muito a vida.” 

 

“Fui muito bem atendida pelo whats… por causa do meu trabalho tive de tirar um dúvida 

urgente… Tb acho que poderiam manter assim… muito mais prático...” 

 

“Bom dia, muito obrigado por sua atenção já recebi o boleto vocês estão de parabéns bem 

rápidos parabéns obrigado tenham um ótimo dia” 
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“Muito obrigado por tudo! Fico extremamente grato com o atendimento e a atenção que fui 

recebido! Estão de parabéns!” 

 

“Eu agradeço os profissionais que estão cuidando do bem estar das pessoas. Como vcs muito 

obrigada de coração estava muito preocupada. um Abç” 

 

“O atendimento de vcs está ótimo… organizado… parabéns” 

 

“Muito obrigada pela gentileza! Atendimento excelente!” 

 

“Vcs são muito educados, atenciosos e competentes. Parabéns e obrigada por tudo” 
 
 
“Quero agradecer imensamente a atenção e atendimento de todos. Estão de parabéns” 
 
 
“Gostaria de elogiar o atendimento realizado nesta unidade, em especial a Sra. Maristela 
Vilasboas. Que mesmo com sobrecarga de atendimentos, me atendeu de forma simpática, 
cordial e me ajudou a realizar a inscrição de forma efetiva e correta. Tornando a minha 
primeira experiência no Coren especial. Meus sinceros agradecimentos, atenciosamente” 
 

4.2 Fiscalização 

 
 
O Departamento de Fiscalização tem desempenhado um importante papel no enfrentamento à 

Covid-19. O objetivo da força tarefa dos enfermeiros fiscais é verificar os planos de 

contingenciamento implantados, os fluxos de atendimento, além de checar as denúncias de 

falta de equipamento de proteção individual (EPI) ou de dimensionamento inadequado das 

equipes. 

Como uma forma de orientar gestores e assim proteger os profissionais de Enfermagem, a 

equipe de Fiscalização também atua para conhecer de perto o avanço de casos da Covid-19 e 

como está sendo realizado o enfrentamento nos hospitais, Unidades Básicas de Saúde, 
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Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), clínicas e demais locais onde estejam 

atuando os profissionais de Enfermagem. 

● Aplicação de forma remota (via e-mail) do formulário “Levantamento situacional de 

riscos relacionados à Covid-19”, com o intuito de diagnosticar a situação em que se encontra 

o serviço de enfermagem em Santa Catarina. 

- 19/03 a 31/03 - 176 formulários respondidos 

- 01/04 a 10/04 - 266 formulários respondidos 

 

● Inspeção in loco para averiguar as condições de atuação dos profissionais de 

Enfermagem no combate, controle e propagação da Covid-19, totalizando 1.021 fiscalizações. 

 

- 13 a 30/042 - 103 instituições; 

- 01 a 31/05 – 135 instituições; 

- 01 a 30/06 - 140 instituições; 

- 01 a 31/07- 122 instituições; 

- 01 a 31/08 – 109 instituições; 

- 01 a 30/09 – 116 instituições; 

- 01 a 31/10 – 109 instituições; 

- 01 a 30/11 – 117 instituições; 

- 01 a 18/12 – 70 instituições. 

 

Abertura de Processos Administrativos - O Departamento de Fiscalização registrou 675 

Processos Administrativos (PAD) relacionados à Covid-19 abertos entre os dias 19 de março 

e 18 de dezembro de 2020. 

 

● Reuniões Mensais Online 

 

                                                 
2 As inspeções iniciaram com a retomada do trabalho presencial. 
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O Departamento de Fiscalização (Defise) realizou reuniões mensais tendo por objetivo o 

alinhamento de Condutas de acordo com diretrizes do Sistema Cofen/Coren SC, discussão de 

casos referentes aos PADs do Defise e demais assuntos de Pauta. 

- 27/03 - 9h - Participação de 11 Enfermeiros Fiscais, Coordenação e Chefia do Departamento 

de Fiscalização e 02 Procuradores do Departamento Jurídico do Coren/SC; 

- 30/04 - 9h - Participação de 11 Enfermeiros Fiscais, Coordenação e Chefia do Departamento 

de Fiscalização e 01 Procurador do Departamento Jurídico. 

- 05/06 - 9h - Participação 15 Enfermeiros Fiscais, Coordenação e Chefia Departamento 

- 30/06 - 10h - Participação 15 Enfermeiros Fiscais, Coordenação e Chefia Departamento 

- 01/07 - 14h - Enfermeiros Fiscais, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Denúncias Recebidas; 

- 06/07 - 10h - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD;  

- 13/07 - 14h- Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD;  

- 14/07 - 14h - Enfermeiros Fiscais, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Denúncias Recebidas;  

- 21/07 - 14h - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD;  

- 28/07 - 14h - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD;  

- 31/07 - 9:30h - Enfermeiros Fiscais, Coordenação e Chefia do Departamento de Fiscalização 

- Reunião Mensal Fiscalização; 

- 04/08 – 14h - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD;  

- 10/08 – 14h - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD;  

17/08 – 14h - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD;  
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24/08 – 14h - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD;  

- 27/08 – 9h - Enfermeira Fiscal, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião específica 

Denúncias Recebidas; 

- 31/08 – 14h - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 01/09 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 04/09 - 9h30 - Participação de 11 Enfermeiros Fiscais, Coordenação e Chefia do 

Departamento de Fiscalização do Coren/SC; 

- 04/09 – 14h - Enfermeira Fiscal, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião específica 

Denúncias Recebidas; 

- 14/09 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 17/09 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 21/09 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 24/09 – 14h - Coordenação e Chefia Departamento – Reunião ASCOP – Comissão Temática 

de Fiscalização e Ética; 

- 25/09 - 14h30 - Participação de 11 Enfermeiros Fiscais, Coordenação e Chefia do 

Departamento de Fiscalização do Coren/SC; 

- 25/09 – 16h30 - Enfermeira Fiscal, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Denúncias Recebidas; 

- 28/09 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 05/10 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 22/10 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 
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- 04/11 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 11/11 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 17/11 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 30/11 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD; 

- 11/12 – 13h30 - Presidente, Procuradora, Coordenação e Chefia Departamento – Reunião 

específica Tramitação PAD. 

 

 

● Respostas ao Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Ministério Público do 

Trabalho (MPT), Vigilância Sanitária (VISA), Delegacia Polícia, OAB e outros órgãos: 

 

- 01/08 a 31/08: 14 respostas; 

- 01/09 a 30/09: 09 respostas; 

- 01/10 a 31/10: 06 respostas; 

- 01/11 a 30/11: 01 resposta; 

- 01/12 a 18/12:06 respostas; 

 

● Palestras Defise - Tema: Dimensionamento, Sistema Cofen/Corens e Legislação 

Profissional 

 

Participantes: 42 alunos Faculdade Ielusc Joinville 

- 15/09 e 23/09 

 

● Procedimento Operacional Padrão (POP) - Utilização das Máscaras N95/PFF2 e 

Similares 

 

Elaboração: Enfermeiro Fiscal Daniel Matias Ghizoni 
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Validação: Enfermeira Presidente HelgaBresciani e Enfermeira Coordenadora Defise Karla 

Barzan 

Homologação em Plenário: 16/09/2020 

 
● Oficina de Planejamento do Departamento: dias 15/11 e 26/11; 
 
● Palestras do Projeto Primeira Inscrição: 05 palestras virtuais em novembro e 02 em 
dezembro. 
 
 

4.3  Semana de Enfermagem 

4.3.1 Apresentação 

 

Cuidar de pessoas é o foco da profissão de Enfermagem, neste mês de maio, em 2020, 

o cuidado 24 horas por dia, sete dias por semana ganhou contornos ainda mais essenciais em 

tempos de Pandemia. O trabalho da Enfermagem é reconhecido e valorizado porque são esses 

profissionais que estão aplicando o conhecimento e a técnica ao lado dos pacientes nos 

momentos mais difíceis e de isolamento. Quando em 2019 a Organização Mundial da Saúde 

definiu 2020 como o ano Internacional da Enfermagem tínhamos comemorado e planejado 

ações para celebrar a categoria. De um dia para o outro, o mundo mudou e o foco passou a ser 

o combate ao vírus desconhecido e uma doença que ainda desafia cientistas e pesquisadores 

diante da letalidade. 

A Enfermagem está na linha de frente para o enfrentamento desta crise, reconhecida 

como essencial ao Cuidado para todos neste momento. Mas, precisa ter melhores salários, 

jornada de trabalho justa, aposentadoria especial. O papel do Sistema Cofen/Conselhos 

Regionais passou a ser ainda mais fundamental, em defesa da sociedade com a proteção dos 

profissionais de Enfermagem que precisam estar seguros para fazer um atendimento de 

qualidade.  

A orientação intensa, a batalha pelos equipamentos de proteção individual, as 

inspeções para verificar planos de contingência, fluxo de atendimento e equipes bem 
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dimensionadas, passaram a ser o principal objetivo da equipe de fiscalização e dos 

conselheiros do Sistema. Nosunimos ainda mais à outras entidades representativas,  

dialogamos com os órgãos públicos do Executivo, do Judiciário, do legislativo e os de 

controle, para que esse momento de desafio possa ser enfrentado com profissionalismo e força 

para garantir à população o mínimo de impacto possível. 

Diante da pandemia que assola o planeta, desvelamos que a solidariedade e o cuidado, 

com atenção integral ao paciente, são a essência de uma vida mais digna. A humanidade 

ressignificou conceitos e paradigmas e a Enfermagem mostra seu valor e as equipes de saúde 

atuam juntas pelo bem comum. Precisamos valorizar o protagonismo do profissional de 

Enfermagem que estará sempre ao lado da sociedade com competência técnica científica. E 

precisamos garantir a proteção aos mais de 62 mil profissionais de Enfermagem catarinenses.  

Em razão da Pandemia da Covid-19 não foi possível realizar atividades presenciais em 

comemoração à Semana de Enfermagem 2020 pelo Coren/SC como havíamos planejado, mas 

organizamos cinco (05) lives pelo Instagram do Coren/SC com temas relevantes a atual 

conjuntura para toda a Categoria de Enfermagem e uma Sessão Solene em Defesa da 

Enfermagem Catarinense durante 113ª Reunião Extraordinária de Plenária. Assim como 

atendemos aos convites das Instituições para atividades virtuais. 

4.3.2 Atividades organizadas pelo Coren/SC: 

 

Abaixo descrevemos as atividades organizadas pelo Coren/SC e as que tiveram a 

participação de conselheiros e colaboradores. No total foram contabilizadas 4.364 

visualizações e 1.369 participações. 

 

06/05 - Live “Saúde Mental na Enfermagem em tempos de Covid-19”, às 19h30, com a 

Enfermeira Cristina Loyola. A live foi mediada pela Assessora de Comunicação do Coren/SC 

Sara Caprario e teve 940 visualizações. 
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14/05 - Live “O protagonismo da Enfermagem em tempos de pandemia”, às 19h30, com o 

Enfermeiro Gelson Albuquerque. A live foi mediada pela Conselheira do Coren/SC Míssia 

Mesquita Páscoa e teve 1192 visualizações. 

 

  

 

 

20/05 - Live “Enfermagem em Instituições de Longa Permanência de Idosos”, às 19h30, com 

a Enfermeira Maristela Assumpção de Azevedo. A live foi mediada pela Conselheira do 

Coren/SC Míssia Mesquita Páscoa e teve de 813 visualizações. 
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27/05 - Live “Atenção Primária de Saúde no cenário de pandemia”, às 19h30, com a 

Enfermeira Sandra Regina da Costa. A live foi mediada pela Conselheira do Coren/SC 

Elizimara Ferreira Siqueira e teve 563 visualizações. 

 

  

 

03/06 - Live “O papel da(o) Enfermeira(o) Obstetra”, às 19h30, com a Enfermeira Larissa 

Rocha. A live foi mediada pela Conselheira e Vice-Presidente do Coren/SC Daniella Regina 

Farinella Jora e contou com 756 visualizações. 
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28/05 - Realizada a 113ª Reunião Extraordinária de Plenáriacom a pauta “Demandas 

relacionadas ao Enfrentamento da COVID 19” e presença virtual de conselheiros efetivos e 

suplentes, assim como a presença da Presidente da ABEn seção Santa Catarina, Angela Maria 

Alvarez. A Sessão Solene foi transmitida pelos canais Facebook e Youtube do Coren/SC com 

3362 visualizações no dia da reunião. Nesta sessão foi lido e aprovado por unanimidade o 

Manifesto em Defesa da Enfermagem Catarinense (Anexo 18). 

 

 

4.3.3.Atividades que o Coren/SC atendeu convites recebidos: 

 

O Coren/SC foi convidado para participar de lives, webconferências, vídeos e webinar 

durante a Semana de Enfermagem das Instituições de Ensino e de Saúde, onde a Presidente, 
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Conselheiros e colaboradores palestraram sobre diferentes assuntos que são fundamentais 

para a formação dos profissionais de Enfermagem. No total foram contabilizadas 3.162 

visualizações e 1.687 participações. 

 

11/05 - Na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) a Presidente do Coren/SC 

Helga Bresciani falou sobre a “Enfermagem em tempos de pandemia” e teve 1568 

visualizações.  

 

11/05 - Para a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) a Conselheira 

DayaneBorille abordou o assunto “Levando o mundo para a saúde, com foco no verdadeiro 

valor dos Enfermeiros para as pessoas do mundo” e contou com 119 participantes 

simultaneamente. 
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12/05 - A Presidente Helga Bresciani participou da Semana de Enfermagem do Instituto 
Federal de Santa Catarina (IFSC) a partir de um vídeo que foi visualizado por 407 
pessoas.  

 

 

13/05 - Na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) o tema abordado pela Presidente 

Helga Bresciani foi “Competência eProtagonismo da Enfermagem na Pandemia” e teve 124 

visualizações. 
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13/05 - Para os alunos da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) a Conselheira e 

Vice-Presidente do Coren/SC Daniella Farinella Jora falou sobre o “Bicentenário da 

Enfermagem: perspectivas e inovações para o futuro da profissão” e contou com 250 

participantes. 

 

 

 

15/05 - Na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) Conselheira LaisConcellos 

falou sobre os “Cuidados de Enfermagem em Quimioterapia” tendo 150 participantes. 
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18/05 - A Presidente Helga Bresciani gravou um vídeo para a abertura da Semana de 

Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e que foi utilizado junto com 

demais lideranças da Enfermagem para iniciar todas as atividades virtuais realizadas entre 18 

e 26 de maio. 

 

18/05 - A Presidente Helga Bresciani no Centro Universitário Barriga Verde (Unibave) falou 

sobre “A Enfermagem frente ao Covid-19” que contou 80 participantes. 

 

 

19/05 - A Enfermeira Ana Losso representou o Coren/SC em uma live sobre o tema “Saúde 

Mental dos Profissionais de Enfermagem” para os colaboradores da Secretaria de Saúde da 

Fundação Municipal de Saúde de Tubarão/SC com 48 participantes. 
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19/05 - Na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) a Presidente Helga Bresciani 

participou da 2ª Webinar com o tema "Atuação da Enfermagem no enfrentamento à Covid-

19” que teve 205 visualizações.  

 

 

 

21/05 - Para os alunos e professores da Faculdade Estácio de Sá a Presidente Helga Bresciani 

abordou o “Bicentenário de Florence Nightingale e as perspectivas da Enfermagem” contando 

com 141 participantes. 
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27/05 - A Conselheira Daniella Farinella Jora falou sobre o Bicentenário da Enfermagem: 

Perspectivas da Profissão para o Futuro para a comunidade acadêmica da Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ).  

 

 

 

29/05 - Na Faculdade Anhanguera a Conselheira Daniella Farinella Jora explanou numa live 

sobre Ações do Coren/SC diante deste cenário de pandemia e teve 70 participantes. 
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4.4 8º Encontro de Responsáveis Técnicos 

 
4.4.1. Contextualização 

 

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) em parceria com 

o Movimento “Compartilhe & Inspire” organizou o 8º Encontro de  Responsáveis Técnicos de 

Enfermagem por Região do Estado onde estão localizadas as subseções e a sede do Coren/SC. 

O Movimento “Compartilhe & Inspire” tem como objetivo fomentar e agilizar 

implantação de iniciativas que visem as demandas decorrentes da COVID-19, através do 

serviço voluntário para suporte consultivo e propositivo nos pilares: Assistencial; - Fluxo e 

processos; Psicológico e Operações, com a participação dos seguintes integrantes: Coren/SC, 

Associação Catarinense de Medicina (ACM), Hacking Health (organização social que une 

inovadores com especialistas em saúde para criar soluções para problemas de saúde na linha 

de frente através do uso de tecnologias emergentes com sede em Montreal, no Canadá), 

Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente (IBSP), Instituto Santé, Instituto Ishikawa, 

Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST) e Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. 

Esta atividade teve como objetivo promover um Encontro de Responsáveis Técnicos (RTs) 

para debater “Enfermagem – Liderança – Compartilhamento e Inspiração”. 
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Foram seis etapas Regionais para debater o que está sendo feito em cada instituição de 

saúde do Estado, diante da pandemia e qual apoio os (as) responsáveis técnicos (as) precisam 

neste momento. O intuito foi trocar experiências entre os profissionais em relação ao 

enfrentamento da pandemia e apresentar as possibilidades de apoio que esse movimento 

voluntário oferece em quatro pilares: Assistencial, fluxo e processos, psicológicos e 

operações.  

A preocupação com a organização dos cuidados aos idosos de Instituições de Longa 

Permanência de Idosos (ILPI) frente à pandemia da Covid-19 nos levou a promover mais uma 

etapa do 8º Encontro de RTs do Coren/SC, para compartilhar histórias e trocar experiências 

em relação ao cuidado aos idosos durante a pandemia.  

A metodologia utilizada nas sete etapas neste ano passou por adaptação e ocorreu de 

forma online, com duração de três horas cada etapa que aconteceram nos dias  02 de junho 

das 08h30 as 11h30 com enfermeiros e enfermeiras Responsáveis Técnicos (as) da região da 

subseção de Chapecó; das 14h00 as 17h00 nas regiões das subseções de Lages e Caçador;  dia 

03 de junho das 08h30 as 11h30 na região da subseção de Criciúma; das 14h00 as 17h00 na 

região da sede, Florianópolis; dia 04 de junho das 08h30 as 11h30 na região da subseção de 

Joinville; das 14h00 as 17h00 na região da subseção de Blumenau. No dia 15 de junho das 

08h30 as 11h30 aconteceu a etapa com os (as) Responsáveis Técnicos (as) das Instituições de 

Longa Permanência de Idosos. Nesta edição, nosso público total foi de duzentos e quarenta 

(240) participantes.    

A vice-presidente do Coren/SC, Daniella Regina Farinella Jora e a Conselheira Laís 

Concellos  foram as facilitadoras e mediadoras dos encontros, para que a escuta ativa 

possibilite ações  mais eficiente e em consonância com o que o momento exige.  O cenário foi 

oportuno para troca de experiências, pois as práticas compartilhadas permitem soluções 

rápidas e dinâmicas, já que as mudanças estão ocorrendo e precisamos garantir que os fluxos 

de processos continuem tendo como foco a segurança do paciente. 

Na abertura de cada encontro a presidente do Coren/SC, Helga Bresciani destacou a 

importância do encontro em um mundo que virou de cabeça pra baixo de um dia pro outro e 

nós tivemos que nos adaptar a um vírus extremamente contagioso e letalidade muito alta em 



 
 

132 
 

grupos de quadro de risco. Além de destacar a importância e a responsabilidade do trabalho 

dos (as) Responsáveis Técnicos. 

Em seguida, coordenador do Hacking Health Brasil, Ivan Moraes, compartilhou 

algumas ações oferecidas pela campanha Compartilhe e Inspire. Segundo Moraes, uma 

pesquisa da Universidade de Stanford (EUA) com profissionais de saúde no início da 

pandemia teria evidenciado que as principais necessidades apontadas seriam: “escute-me, 

proteja-me, prepare-me, ampare-me e cuide-me”. Para suprir essas necessidades o movimento 

desenvolveu ações como rodas de conversas específicas, treinamentos e um atendimento 

psicológico com profissionais voluntários, sempre baseado no princípio do apoio em rede. 

Seguiu-se com a apresentação das experiências dos Responsáveis Técnicos que já 

fazem parte do movimento, como Mayara Chiamulera que é gerente de Enfermagem do 

Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba; e de Ezequiel Paixão, diretor assistencial 

no Hospital Regional Terezinha Gaia Basso. Ambos destacaram a importância da criação de 

rede para encontrar soluções para os desafios que têm encontrado em relação à pandemia. 

 

  

4.4.2. Atividades desenvolvidas 

  

4.4.2.1. Abertura do 8º Encontro de Responsáveis Técnicos Virtual.  

  

Iniciamos por lhes revelar que o laço mais forte que nos une  é sermos pessoas que 

escolhemos amar a vida e o cuidado dela, e disso, nunca nos corrigiremos. Esta profissão de 

Enfermagem nossa de cada dia, é a que cuida do cuidado humano, a que nos faz a todos 

profissionais, co-autores das obras que nossa geração irá deixar aos que virão depois. 

Este é nosso 8º Encontro de Responsáveis Técnicos que neste ano foi necessário 

mudar a metodologia e estamos virtualmente engajados para refletir e discutir o cotidiano das 

instituições em tempos da Covid-19, temário de interesse de toda a categoria de saúde. 

Sabemos da carga imaterial de nossa produção de trabalho na Enfermagem, mas também da 

considerável carga  do trabalho de cuidar. Muito da  visibilidade de nossas leituras a respeito 



 
 

133 
 

do nosso próprio trabalho podem ajudar a sociedade a fazer uma justa apreciação a respeito do 

que fazemos, como pensamos, como olhamos o mundo do cuidado e da vida. 

Aqui, somos todos construtores dessa Enfermagem, reconhecida por suas qualidades e 

peculiaridades, em todas as regiões geográficas do Estado, as quais certamente marcam 

presença nesta sessão, com intuito de mostrar o protagonismo da Enfermagem nas ações em 

prol da sociedade, ao mesmo tempo em que precisamos proteger os profissionais que estão na 

linha de frente contra o coronavírus.  

A Enfermagem é uma das 14 profissões de  saúde e o trabalho realizado é reconhecido 

pelo seu significativo impacto no resultado assistencial em saúde. Representa 50 % do 

conjunto das profissões de saúde e já supera o marco de dois milhões de  trabalhadores  no 

Brasil. Mais de 62 mil em Santa Catarina. 

Um profissional deve ter a responsabilidade técnica e ética sobre o seu fazer. Na 

Enfermagem a Responsabilidade Técnica é regulamentada pela Lei nº 7.498/1986 – Lei do 

Exercício Profissional da Enfermagem. E a Lei nº  2.604/1955 – nos artigos referentes a 

docência. E a Responsabilidade  Ética  que é orientada pela Resolução Cofen nº 564/2017, o 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  

Então, porque o Coren durante as fiscalizações exige que onde tenha serviços de 

Enfermagem tenha um Responsável Técnico.  A responsabilidade técnica do(a) Enfermeiro 

(a) é determinada  pela legislação do exercício profissional que determina que é privativo do 

Enfermeiro a coordenação, o planejamento e a supervisão do nível médio dentre outros. E 

pela Legislação sanitária Federal que na Lei nº 6.839/1980 dispõe sobre o registro de 

empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. No seu Art.1º “para a 

fiscalização do exercício profissional das diversas profissões, é obrigatória a anotação dos 

profissionais legalmente habilitados, responsáveis pelos serviços da empresa”. 

Sendo assim a Responsabilidade Técnica dos Serviços de Enfermagem é uma 

atribuição específica e inerente ao profissional Enfermeiro, que deve estar habilitado na forma 

da legislação vigente, e que responde, tecnicamente pela assistência e qualidade dos serviços 

prestados sob sua responsabilidade. Mais do que uma exigência legal é uma garantia que as 

Instituições prestam a seus clientes, cuidados de Enfermagem executados sob supervisão de 

um profissional habilitado.  
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Conforme a Resolução Cofen nº 509/2016, o Enfermeiro Responsável Técnico é o 

profissional de nível superior responsável por: Representar sua instituição junto ao Conselho 

Regional de Enfermagem de Santa Catarina; Realizar o planejamento, organização, 

coordenação execução e avaliação dos serviços de Enfermagem. A Responsabilidade Técnica 

não se restringe ao horário de trabalho acertado com o empregador. Ela vige 24 horas por dia.  

O Enfermeiro Responsável Técnico deve ter o controle e acompanhamento dos trabalhos sob 

sua responsabilidade durante todo o período de funcionamento do serviço de Enfermagem. 

Suas ações devem ser documentadas e suas determinações devem ser feitas por escrito e 

protocoladas.  

Nenhum Enfermeiro pode simplesmente "assinar" pela supervisão e responsabilidade 

técnica dos serviços de Enfermagem; ele deve, sim, exercer de fato a função. Um dos alvos da 

fiscalização é o "profissional calígrafo", ou seja, aquele que "assina" pela instituição e não 

acompanha o serviço pelo qual deveria responder.  É por isso que, sempre que possível, a 

fiscalização é feita durante o horário em que o Responsável Técnico declara que estará 

presente. Então considere que o papel da fiscalização profissional é a defesa da sociedade  e 

proteção da profissão. Fique tranquilo o fiscal somente cobra o que está na legislação.  

Então podemos pensar quais as atribuições fazem parte do cotidiano do Responsável 

Técnico: Manter atualizadas as informações dos profissionais de Enfermagem de sua equipe; 

precisamos defender que bons profissionais atuem no cuidado ao paciente; Informar ao gestor 

e ao Coren SC situações de infração à legislação de Enfermagem; Colaborar com as 

atividades da fiscalização do Coren SC, sempre lembre que o papel do conselho e fazer 

cumprir a legislação de  Enfermagem.  

Ainda  é preciso responsabilizar-se pela implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem; Implementar e atualizar regimento interno, manuais de normas e 

rotinas, protocolos; Organizar o serviço de Enfermagem pela implantação de instrumentos 

administrativos; Estimular o aprimoramento da equipe de Enfermagem, seu conhecimento 

técnico e a melhoria das relações interpessoais. Enfim contribuir para a qualidade e o 

desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura, que siga os preceitos éticos da 

profissão.  
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As legislações de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os 

profissionais, a categoria como um todo e as pessoas que dependem daquele profissional, mas 

há muitos aspectos não previstos especificamente e que fazem parte do comprometimento do 

profissional em ser eticamente correto.  

A  qualidade da assistência depende diretamente da qualidade das ações desenvolvidas 

pela Enfermagem. O ‘cuidado em saúde’ é uma dimensão da integralidade em saúde que deve 

permear as práticas de saúde, não podendo se restringir apenas às competências e tarefas 

técnicas, pois o acolhimento, os vínculos de intersubjetividade e a escuta dos sujeitos 

compõem os elementos inerentes à sua constituição.  

O significado na profissão refere-se aos atores que consubstanciam o conhecimento 

nas ações que se voltam ao cuidar humano. O olhar, as atividades e o objetivo da Enfermagem 

são o de cuidar com o sentido de promover a vida, o potencial vital, o bem estar dos seres 

humanos na sua individualidade, complexidade e integralidade. 

É preciso pensar um modelo de organização do trabalho em saúde e Enfermagem que 

considere o direito à saúde para o conjunto da população.  As características do trabalho da 

Enfermagem – convívio com dor, sofrimento e doença, turnos ininterruptos, sábados, 

domingos e feriados, aliados às más condições de trabalho, muita responsabilidade e pouca 

valorização tem levado a insatisfação no trabalho, adoecimento e aumentado a evasão 

profissional.  

São necessários  investimentos e esforços,  para a produção de tecnologias de cuidado 

e de gerenciamento do cuidado, como expressão de compromisso com a profissão e sua 

sustentabilidade. Os nossos esforços têm que poder prever e ter o número e a qualidade 

adequada de profissionais de Enfermagem no trabalho cotidiano nas instituições de Saúde. 

De um dia para o outro, o mundo mudou e o foco passou a ser o combate ao um vírus 

desconhecido e uma doença que ainda desafia cientistas e pesquisadores diante da letalidade. 

A Enfermagem está na linha de frente para o enfrentamento desta crise,  reconhecida como 

essencial ao Cuidado para todos neste momento. A humanidade ressignificou conceitos e 

paradigmas. A Enfermagem mostra seu valor e as equipes de saúde atuam juntas pelo bem 

comum. Precisamos valorizar o protagonismo do profissional de Enf. que estará sempre ao 

lado da sociedade com competência técnica científica. E apoiarmos os nossos Responsáveis 
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Técnicos no seu protagonismo e exercendo o seu papel de liderança na organização dos 

serviços para o enfrentamento à Covid-19 e na garantia de proteção aos profissionais. Somos 

Gente cuidando de Gente. 

 

 

4.4.3. Etapas desenvolvidas 
  
Os dados que compõem esse Relatório são de números de profissionais que se 

inscreveram regionalmente para participarem  nos dias elencados para sua Região e 

efetivamente os que participaram a partir da confirmação de presença feita durante as  Lives 

dos Encontros.  

 

8º Encontro de Enfermeiros  Responsáveis Técnicos (RTs) para debater “Enfermagem – 
Liderança – Compartilhamento e Inspiração”. 

Região Data Inscritos Participantes 

Chapecó 02/06 59 39 

Caçador e Lages 02/06 69 46 

Criciúma 03/06 66 23 

Florianópolis 03/06 59 34 

Joinville 04/06 66 36 

Blumenau 04/06 72 44 
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Etapa do 8º Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos (RTs) em Instituições de 
longa Permanência para Idosos – ILPIs, para debater “Enfermagem – Liderança – 

Compartilhamento e Inspiração” 

Instituição Data Inscritos Participantes 

ILPIs 15/06 54 18 

 

 

4.4.4 - Material de comunicação 
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AGENDE-SE: Encontro virtual de Responsáveis Técnicos de Enfermagem por região 

nos dias 2, 3 e 4 de junho – 22/05/2020 

http://www.corensc.gov.br/2020/05/22/agende-se-encontro-virtual-de-responsaveis-tecnicos-

de-enfermagem-dias-2-3-e-4-de-junho/ 
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Apoio em rede foi destaque no 8º Encontro de Responsáveis Técnicos – 03/06/2020 

http://www.corensc.gov.br/2020/06/03/31699/ 

 

Caçador e Lages e região 

 

 

Chapecó e região 

 

 

Criciúma e região 

 

Florianópolis e região 

 

Joinville e região 

 

Blumenau e região 
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Dia 15 de junho: Encontro de RTs de Instituições de Longa Permanência de Idosos – 

09/06/2020 

http://www.corensc.gov.br/2020/06/09/dia-15-de-junho-encontro-de-rts-de-instituicoes-de-

longa-permanencia-de-idosos/ 

 

 

Especificidades de Instituições de Longa Permanência para Idosos são tratadas em 

Encontro 

de RTs – 16/06/2020 

http://www.corensc.gov.br/2020/06/16/especificidades-de-instituicoes-de-longa-
permanencia-para-idosos-sao-tratadas-em-encontro-de-rts/ 
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4.5  V Encontro de Comissões de Ética 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CEC REFERENTE AO  

V Encontro das Comissões de Ética de Enfermagem de Santa Catarina On-Line  
“Imagem e Postura Ética”  

 
Público: Comissões de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde de Santa Catarina. 
Datas:  
07/07/2020 Horário: 14h às 17h – Chapecó, Joinville, Caçador e Lages; 
08/07/2020 Horário: 8h30 às 11h30 – Florianópolis, Criciúma e Blumenau; 
  
Orientações Gerais: Debate sobre questões éticas em tempos de pandemia: exposição, imagem, 
comportamento e redes sociais. 

 
Objetivos:  

 Sensibilizar os profissionais quanto a importância da Comissão de Ética em Enfermagem 
no enfrentamento dos dilemas éticos frente a pandemia;  

 Discutir a função, competência e conduta da Comissão de Ética em Enfermagem em 
tempos de Covid 19;  

 Refletir sobre a postura ética dos profissionais de Enfermagem no quotidiano laboral em 
tempos de pandemia; Refletir sobre o quotidiano de trabalho das CEE das instituições de 
Saúde no enfrentamento da pandemia;  

 Subsidiar eventuais necessidades das CEE no enfrentamento da pandemia. 
 
- Questões norteadoras: 
a) Como está o seu cotidiano em tempos de COVID 19? 

 
b) Qual é o papel da CEE no enfrentamento à pandemia? 

 
c) Qual a proposta de trabalho da CEE para a resolução de dilemas éticos vividos na prática 

laboral em tempos de pandemia? 
 

No dia 07/07/2020 às 14h às 17h – Regiões de Chapecó, Joinville, Caçador e Lages. 

Tema: “Imagem e Postura Ética” no enfrentamento da Pandemia do Covid 19. 
- 14h às 14h15: Acolhida e boas vindas: Mediadora Kátia Passos ; 
 
- 14h16 às 14h46: Palavra da Presidente do Coren/SC Enfa. Msc. Helga Bresciani; 
  
- 14h47 às 15h07: Palavra da Coordenadora da CEC do Maria do Carmo Vicensi 
 
-15h08 às 15h18: Palavra da Enfa. Esp. Rafaela Serpa 
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Tema: O trabalho da fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde e as 
implicações éticas no enfrentamento da Pandemia do Covid 19. 
 
-15h19 às 15:29: Palavra da Enfa. Esp. Giana Marlise Boeira Poetini; 
 
Tema: O quotidiano da Equipe de Enfermagem na linha de frente no enfrentamento da 
Pandemia do Covid 19. 
 
-15h30 às 16h35: Palavra das CEE – por inscrição;  
 

- 16h36 às 17h Encerramento. 
 
No dia 08/07/2020 - 8h30 às 11h30 – Regiões de Florianópolis, Criciúma e Blumenau.  

Tema: “Imagem e Postura Ética” no enfrentamento da Pandemia do Covid 19 
 

- 8h30 às 08h45: Acolhida e boas vindas: Mediadora Kátia Passos;  
 
- 08h46 às 09h16: Palavra da Presidente do Coren/SC Enfa. Msc. Helga Bresciani;  
 
- 09h17 às 09h47: Palavra da Coordenadora da CEC do Maria do Carmo Vicensi; 
 
Tema: Desafios e dilemas éticos das escolas de Enfermagem em tempos de Pandemia do Covid 
19. 
 
- 09h48 às 10h: Palavra da Enfa. Doutora Felipa Rafaela Amadigi; 
  
Tema: O trabalho da fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde e as 
implicações éticas no enfrentamento da Pandemia do Covid 19. 
 
-10h01 às 10h10: Palavra da Enfa. Esp. Giana Marlise Boeira Poetini; 
 
-10h11 às 11h10: A palavra dos participantes do evento: Debate sobre as questões éticas do 
quotidiano da Equipe de Enfermagem na linha de frente no enfrentamento da Pandemia do 
Covid 19. 
- 11h11 às 11h30: Encerramento. 
 

Número de Inscritos: Dia 07- 70 inscritos e no dia 08 – 69 inscritos.  

Total: 139 inscritos 



 
 

143 
 

Número de participantes: Dia 07 – 32 participantes e no dia 08– 47 participantes 

Total: 79 participantes  

- Matéria pré-evento: 
http://www.corensc.gov.br/2020/06/24/em-julho-v-encontro-das-comissoes-de-etica-em-
enfermagem-sera-online/  
  
- Matéria pós-evento: 
http://www.corensc.gov.br/2020/07/08/como-foi-comportamento-e-preceitos-legais-debatidos-no-v-
encontro-das-comissoes-de-etica/   

 

 

LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE RESPONSABILIDADE ÉTICA NA 
ENFERMAGEM – Canais do Coren/SC - www.corensc.gov.br  - Facebook, Instagram, 
Twitter e Telegram 
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5 Comunicação 

 

Aqui estão listadas as ações mais específicas da Assessoria de Comunicação divididas 

em três áreas: publicidade, canais digitais e relacionamento com a imprensa. As demais ações 

de Comunicação estão em todos os capítulos acima, com acompanhamento, planejamento e 

divulgação das atividades da Comissão e do Coren/SC. 

5.1 Campanhas publicitárias 

 

26/03 a 13/04 - Veiculação das peças publicitárias da campanha do Cofen de Valorização da 

Enfermagem. Banners veiculados em portais G1/SC, NSC Online (Globo), ND+ (Record) e 

marketing digital (Publya Redes Digitais Segmentadas). 
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12 a 20/05 - Campanha do Coren/SC do Dia da(o) Enfermeira(o) e no Dia da(o) Técnica(o) e 

Auxiliar de Enfermagem 

 
  

   

14/05 - Promovido um bate papo online pela NSC (filial Globo) com transmissão no 

Facebook do canal e apresentação da jornalista Laine Valgas, sob o tema "Profissão: 

Enfermeiro", tendo como participantes a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina (Coren/SC), a Enfermeira Helga Bresciani, o professor doutor da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), o Enfermeiro Gelson Albuquerque, e a secretária 

executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, a Enfermeira Simone Souza. 

Foram mais de 6 mil visualizações no Facebook, além do engajamento nas mídias da NSC e 

da jornalista apresentadora do Jornal do Almoço, alcançando mais de 200 mil impressões. 
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Novembro – Segunda etapa da Campanha de Valorização da Enfermagem Obstétrica com 
gravação de quatro web-séries para publicação impulsionada no YouTube e quatro Spots de 
rádio para veiculação durante 15 dias na Rádio Atlântida (Grande Florianópolis, Joinville e 
Criciúma). 

 

5.2 Acesso ao site e redes sociais 

 
Período: 19 de março (início do atendimento virtual) até 14 de abril (início do atendimento 

presencial). 

 
SITE – www.corensc.gov.br 

 
 Usuários 35.285 (quantos entraram no site) 

 
 Novos usuários 27.813 (quantos são novos) 

 
 Sessões 53.813 (alguns entraram mais de uma vez) 

o Número de sessões por usuário 1,53 
1,9%  

 Visualizações de página 141.613 (alguns entram em várias páginas) 
 Páginas / sessão 2,63 (média de páginas visualizadas) 
 68,1%  
 Duração média da sessão 00:02:21 (quanto tempo fica no site) 

 
PÁGINAS MAIS ACESSADAS: 

- Serviços Online – 8325 

- Saiba tudo sobre Covid – 7654 

- Capacitação do MS – 7152 

- Atendimento ao Profissional – 5045 

- Oportunidades de Emprego - 4915 
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- Inscrição, Registro e Autorização – 4904 

- Certidões – 4347 

- Certidão Regularidade Financeira - 2689 

 

REDES SOCIAIS 

 

Facebook – 73 postagens no período (média de 3,04 por dia) 

 17335 seguidores (acréscimo de 225 seguidores) 

Alcance total – 240 mil visualizações 

Total de 19682 interações 

Média de interação por post – 272 (compartilha, escreve) 

Mais engajados:  

1.- Nota de pesar – enfermeira com AVC 

2.- Prorrogação de Anuidade 

3.- Matéria Fiscalização e Direção inspecionam 

4.- Nota de Esclarecimento sobre Ipiranga 

5.- Folder dos contatos da Fiscalização 

 

Instagram – 77 postagens no período (média de 3,08 posts por dia) 

10694 seguidores (acréscimo de 508 seguidores) 

Total de 7686 interações 

Média de interação por post – 88 (compartilha, escreve) 

Mais engajados:  

1. Nota de Repúdio à contratação Hospital de Campanha 
2. Nota de pesar – enfermeira com AVC 
3. Vídeo profissionais pedindo Fiquem em casa 
4. Enfermagem Solidária 
5. Nota de Esclarecimento Ipiranga 

 

___________________________________________________ 
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Período: 15 de abril até 31 de maio  

 

SITE – www.corensc.gov.br 

●Usuários 52.487 (quantos entraram no site) 

●Novos usuários 42.639 (quantos são novos) 

●Sessões 80.743 (alguns entraram mais de uma vez) 

Número de sessões por usuário 1,54 

1,9% ●Visualizações de página183.541 (alguns entram em várias páginas) 

Páginas / sessão 2,27 (média de páginas visualizadas) 

68,1% ●Duração média da sessão 00:02:04 (quanto tempo fica no site) 

 

PÁGINAS MAIS ACESSADAS: 

- Vote na Consulta Pública sobre piso salarial para profissionais da Enfermagem – 17.185 

- Serviços Online – 11.234 

- Oportunidades de Emprego – 8.869 

- Atendimento ao Profissional – 4.937 

- Inscrição, Registro e Autorização – 4.843 

- Certidões – 4.736 

- Cofen e UFSC abrem 300 mil vagas para cursos de atualização em Covid-19 – 4.142 

- Protocolos de Enfermagem – 3.188 

- Certidão de Regularidade Financeira – 2.854 

 

REDES SOCIAIS 

Facebook – 97 postagens no período (média de 2,06 por dia)  

 18.560 seguidores (acréscimo de 1225 seguidores) 

Alcance total – 240 mil visualizações 

Total de 70.005 interações 

Média de interação por post – 772 (compartilha, escreve) 

Mais engajados:  

1. Vídeo ao vivo Live dos Corens Sul 
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2. Nota de Repúdio 

3. Nota de pesar Tec. Enf. Hospital Regional deJoinville 

4. Nota de pesar Tec. Enf. Blumenau 

5. Justiça defere liminar para uso de EPI 

 

Instagram – 101 postagens no período (média de 2,14 posts por dia)  

13.060 seguidores(acréscimo de 2366 seguidores) 

Total de 18499 interações 

Média de interação por post – 189 (compartilha, escreve) 

Mais engajados:  

1. Parabéns! Dia do Enfermeiro 12 de maio 

2. Consulta Pública Piso Salarial 

3. Vídeo Promocional Semana da Enfermagem Cofen 

4. Nota de pesar Técnico de Enf. Hospital Regional de Joinville 

5. Post Cofen com o manifesto pedindo respeito 

 

Período: 1 a 30 de junho  

 

SITE – www.corensc.gov.br 

Período: 1 a 30 de junho de 2020 

 Usuários 28.669 (quantos entraram no site) 

 Novos usuários 22.822 (quantos são novos) 

 Sessões 43.226 (alguns entraram mais de uma vez) 

 Número de sessões por usuários 

 Visualizações de página  99.700 (alguns entram em várias páginas) 

 Páginas / sessão 2,31 (média de páginas visualizadas) 

 Duração média da sessão  00:02:11 (quanto tempo fica no site) 
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PÁGINAS MAIS ACESSADAS 

 

- Serviços Online – 7.526 

- Vote na Consulta Pública sobre piso salarial para profissionais da Enfermagem – 6.414 

- Oportunidades de Emprego – 4.135 

- Atendimento ao Profissional – 3.054 

- Certidões – 2.991 

- Inscrição, Registro e Autorização – 2.892 

- Inscrição online – 2.319 

- Protocolos de Enfermagem – 2.055 

- Certidão de Regularidade Financeira – 1.514 

 

REDES SOCIAIS 

Facebook – 63 postagens no período (2,15 posts por dia) 

Período: 1 a 30 de junho de 2020  

18.802 seguidores (tínhamos em 31/5 18.560  +242) 

Alcance total – 186.346 visualizações 

Total de 23.416 interações 

Média de interação por post – 372 (compartilha, escreve) 

Mais engajados: 

1. Enfermeiras Secretárias de Saúde 

2. Nota de Pesar 

3. Unimed no Clube de Descontos 

4. MEC permite Estágio à distância 

5. Live com Fetessesc 
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Instagram – 63 postagens no período (média de 2,15 posts por dia) 

Período: 1 de junho de 2020 - 30 de junho de 2020  

 13.161 seguidores  (tínhamos em 31/5 – 13.060  +101  ) 

Total de 4.729 interações 

Média de interação por post – 75 (compartilha, escreve) 

Mais engajados: 

1. Enfermeiras secretárias de saúde 

2. Nota de Pesar 

3. Justiça assegura direito a testagem de Covid-19 

4. Resolução Cofen sobre procedimentos em vias aéreas 

5. Entrevista no Bom Dia SC 
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Período: 1 a 31 de julho 

 
 
SITE – www.corensc.gov.br 
Período: 1 de julho de 2020 - 31 de julho de 2020  
 

 Usuários 25.813 (quantos entraram no site) 
 

 Novos usuários 20.480 (quantos são novos) 
 

 Sessões 40.873 (alguns entraram mais de uma vez) 
Número de sessões por usuário 1,58 

1,9%  
 Visualizações de página 110.754 (alguns entram em várias páginas) 

Páginas / sessão 2,71 (média de páginas visualizadas) 
68,1%  

 Duração média da sessão 00:02:37 (quanto tempo fica no site) 
 
PÁGINAS MAIS ACESSADAS: 
 
- Serviços Online – 10.379 
- Oportunidades de Emprego – 5.575 
- Certidões – 4.919 
- Atendimento ao Profissional – 4.457 
- Inscrição, Registro e Autorização – 4.454 
- Inscrição online – 3.863 
- Certidão de Regularidade Financeira – 2.887 
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- Vote na Consulta Pública sobre piso salarial para profissionais da Enfermagem – 2.370 
- Protocolos de Enfermagem – 2.219 
 
 
REDES SOCIAIS 

Facebook – 76 postagens no período (2,45 posts por dia) 

Período: 1 de julho de 2020 - 31 de julho de 2020  
 
18.912 seguidores (tínhamos em 30/6 18.802  +110) 

1.066 pessoas engajadas 

Total de 6.699 interações 

Média de interação por post – 88 (compartilha, escreve) 

Mais engajados:  

1. - Live com Comitê Popular Solidário de Joinville 
2. - Histórias da Enfermagem - Primeira História 
3. - Encontro com Ministro da Saúde 
4. - Histórias da Enfermagem - Lançamento  
5. - Histórias da Enfermagem – Técnica de Enfermagem Carine. 
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Instagram – 68 postagens no período (média de 2,19 posts por dia) 

Período: 1 de julho de 2020 - 31 de julho de 2020  
 
13.470 seguidores  (tínhamos em 30/6 – 13.161  +309  ) 

Total de 4.998 interações 

Média de interação por post – 74 (compartilha, escreve) 

Mais engajados:  

1. - Publicada Lei do EPI 
2. - Histórias da Enfermagem - Primeira História 
3. - Histórias da Enfermagem - Lançamento  
4. - Campanha Ética (divulgação de imagens) 
5. - Mais de 1200 profissionais afastados (NSC) 

 

 

 
Período: 1 a 31 de agosto  
 
SITE – www.corensc.gov.br 
 

 Usuários 24.873 (quantos entraram no site) 
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 Novos usuários 19.769 (quantos são novos) 
 

 Sessões 38.976  (alguns entraram mais de uma vez) 

Número de sessões por usuário 1,57 
1,9%  

 Visualizações de página  108.029 (alguns entram em várias páginas) 

Páginas / sessão 2,77 (média de páginas visualizadas) 
68,1%  

 Duração média da sessão  00:02:39 (quanto tempo fica no site) 
 
PÁGINAS MAIS ACESSADAS: 
 
- Serviços Online – 9.538 
- Oportunidades de Emprego – 6.401 
- Certidões – 4.611 
- Inscrição, Registro e Autorização – 4.421 
- Atendimento ao Profissional – 4.205 
- Inscrição online – 4.148 
- Certidão de Regularidade Financeira – 2.235 
- Protocolos de Enfermagem – 2.304 
- Inscrição Definitiva – 1.669 
 
 
REDES SOCIAIS 
 
Facebook – 71 postagens no período (2,29 posts por dia) 
Período: 1 de agosto de 2020 - 31 de agosto de 2020  
 
19.526 seguidores (+614) 
 
Total de 69.608 interações 
Média de interação por post – 980 (compartilha, escreve) 
Mais engajados:  
 

1. - Nota de pesar Jaqueline Bonetti Bianco 

2. - Histórias da Enfermagem - “Eu me chamo Aline, enfermeira na UBS de Entre Rios” 

3. - Nota de Pesar - Ademir da Rocha 
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4. - Nota de pesar - Mirella Martinelli 

5. - Histórias da Enfermagem - Luana Elias dos Santos 

 
 
Instagram – 68 postagens no período (média de 2,19 posts por dia) 
Período: 1 de agosto de 2020 - 31 de agosto de 2020  
 
13.806 seguidores  (+336  ) 
Total de 6.371 interações 
Média de interação por post – 94 (compartilha, escreve) 
Mais engajados:  
 

1. - Nota de pesar Jaqueline Bonetti Bianco 

2. - Nota de Pesar - Ademir da Rocha 

3. - Nota de pesar - Mirella Martinelli 

4. Histórias da Enfermagem - Joice Leoni Maccarin 

5. VAMOS À LUTA! � Diga não ao veto presidencial 
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Período: 1 a 30 de setembro 

 
SITE – www.corensc.gov.br 
 

 Usuários 29.569 (quantos entraram no site) 
 

 Novos usuários 23.559 (quantos são novos) 
 

 Sessões 44.853  (alguns entraram mais de uma vez) 
Número de sessões por usuário 1,52 

1,9%  
 Visualizações de página  124.602 (alguns entram em várias páginas) 

Páginas / sessão 2,78 (média de páginas visualizadas) 
68,1%  

 Duração média da sessão  00:02:42 (quanto tempo fica no site) 
 
PÁGINAS MAIS ACESSADAS: 
 
- Serviços Online – 10.543 
- Oportunidades de Emprego – 7.428 
- Atendimento ao Profissional – 5.682 
- Inscrição, Registro e Autorização – 4.728 
- Certidões – 4.358 
- Pré Cadastro Online – 3.474 
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- Inscrição Definitiva Principal – 2.343 
- Transferência de Inscrição – 2.074 
- Certidão de Regularidade Financeira – 1.887 
 

 

REDES SOCIAIS 
Facebook – 76 postagens no período (2,53 posts por dia) 
Período: 1 de setembro de 2020 - 30 de setembro de 2020  
 
19.623 seguidores (+109) 
 
Total de 6.543 interações 
Média de interação por post – 87 (compartilha, escreve) 
Mais engajados:  

1. - Nota de pesar Mariscelis 

2. - Nota de Pesar Marcelo 

3. - Nota de pesar Maristael 

4. - Eleições - Votação (data) 

5. - Eleições - Quem está apto 
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Instagram – 71 postagens no período (média de 2,37 posts por dia) 
Período: 1 de setembro de 2020 - 30 de setembro de 2020  
 
14.115 seguidores  (+306  ) 
Total de 4.077 interações 
Média de interação por post – 57 (compartilha, escreve) 
Mais engajados:  

1. - Nota de pesar Mariscelis 

2. - Nota de Pesar -Maristael 

3. - 30 anos de SUS 

4. - Campanha Setembro amarelo 

5. - Dia da Doação de Órgãos 

 
 

 

 
 
Período 1 a 31 de outubro 

 
 

REDES SOCIAIS 
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Facebook – 106 postagens no período (3,5 posts por dia) 
 
19.893 seguidores (+270) 
 
Total de 26.858 interações 
Média de interação por post – 254 (compartilha, escreve) 
Mais engajados:  

6. - Nota de pesar Raquel Budal (Covid) 

7. – Histórias da Enfermagem 

8. – Nota de Pesar Andréia Somavilla 

9. – Entrevista Diretor Regional Enf. Daywson 

10. – Nota de Pesar Rachel Marchetti 

 
 
 
 
 
 
Instagram – 98 postagens no período (média de 3,2 posts por dia) + 151 stories 
 
14.516 seguidores  (+401  ) 
 
Total de 7.342 interações 
Média de interação por post – 75 (reposta, escreve) 
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Mais engajados (posts e stories):  
6. – Eleições - Cadastro 

7. – Entrevista com diretor do Regional Enf. Daywson 

8. – Nota de Pesar Raquel Budal Arins (Covid) 

9. – Nota de Pesar Andréia Somavilla 

10. – Eleições – Como votar 

 

 

 
 
Período: 1 a 30 de novembro 

 
 
REDES SOCIAIS 
Facebook – 69 postagens no período (2,2 posts por dia) 
 
20.099  seguidores (+206) 
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Total de 10.345 interações 
Média de interação por post – 150 (compartilha, escreve) 
Mais engajados:  

1. - Nota de pesar Paulo Cesar Pedro 

2. – Live: Pesquisa sobre Enfermagem da Unochapecó 

3. – Eleição de profissionais de Enfermagem 

4. – Coren/SC parabeniza todos os vereadores eleitos da categoria 

5. – Assembleia Legislativa aprova PL da Insalubridade na CCJ 

 

 
 

 

 
Instagram – 66 postagens no período (média de 2,1 posts por dia) + 78 stories 
 
14.920 seguidores  (+404  ) 
 
Total de 4.870  interações 
Média de interação por post – 71 (reposta, escreve) 
 
Mais engajados (posts e stories):  

1. - Nota de pesar Liamar dos Santos Pereira 
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2. – Eleições - votação 

3. – Eleição de enfermeira como prefeita de Itapema 

4. – OMS Declara 2021 ano dos profissionais de saúde 

5. – Nota de Pesar Paulo Cesar Pedro 

 

 
Período: 1 a 31 de dezembro 

 
 
REDES SOCIAIS 
Facebook – 37 postagens no período (1,2 posts por dia) 
 
20.341  seguidores (+242) 
 
Total de 11.414 interações 
Média de interação por post – 308 (compartilha, escreve) 
Mais engajados:  

1. – Abrace a Enfermagem – Foto de São Bento do Sul 

2. – Nota de Pesar Andréa Albuquerque 

3. – Nota de Pesar Luiz Adriano Mello  
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4. – Vídeo de final do ano da Gestão 2018/2020 

5. – Abrace a Enfermagem – Foto de São José 

 

 
 
 
Instagram – 32 postagens no período (média de 1 post por dia) + 38 stories 
 
15.119 seguidores  (+199) 
 
Total de 3.864  interações 
Média de interação por post – 121 (reposta, escreve) 
 
Mais engajados (posts e stories):  

1. - Nota de Pesar Luiz Adriano Mello  

2. – Nota de Pesar Andréa Albuquerque  

3. – Entrega de carteiras na formatura da Unesc 

4. – Campanha Dezembro Vermelho 

5. – Entrega de carteiras Técnicos da Escola São José 
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5.3 Matérias veiculadas na imprensa 

 

MARÇO 

21/03 - Presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, concede entrevista à Rádio CBN sobre as 

mudanças nos processos para atender os profissionais de Enfermagem.  

 

23/03 - Matéria no Diário Catarinense sobre as mudanças nos processos para atendimento aos 

profissionais: 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/conselho-de-enfermagem-de-sc-agiliza-processos-pela-

internet-para-contratacoes-durante 

 

23/03 - Presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, fala da mudança nos processos no Bom Dia 

SC:  

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/t/edicoes/v/coren-agiliza-

contratacao-de-novos-profissionais-da-area-da-saude/8422661/ 
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30/03 - Presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, concede entrevista à rádio CBN sobre falta 

de EPI: 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/renato-igor/coronavirus-em-santa-catarina-levar-

virus-para-casa-e-a-maior-preocupacao-de 

 

30/03 - Matéria publicada no Diário Catarinense sobre uso de EPI nos hospitais, com 

entrevista da presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, sobre inspeções realizadas: 

.https://www.google.com.br/amp/s/www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-entidades-

alertam-para-o-estoque-de-mascaras-e-equipamentos-de-seguranca-em%3famp=1 

 

ABRIL 

11/04 - Matéria no Diário Catarinense com entrevista da presidente do Coren/SC, Helga 

Bresciani, sobre cadastro do Ministério da Saúde: 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/profissionais-catarinenses-da-area-da-saude-serao-

voluntarios-no-combate-ao-coronavirus 

 

17/04 - Matéria sobre Observatório da Enfermagem. 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/04/15/sc-tem-mais-de-90-profissionais-

de-saude-do-estado-afastados-por-covid-19-ou-com-sintomas-da-doenca.ghtml 

 

17/04 - Entrevista da presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, na Rádio CBN, sobre o 

afastamento de profissionais por suspeita ou confirmação de Covid-19. 

 

22/04 – Publicação de vídeo do enfermeiro Jeferson Rodrigues no Instagram da NSC (Filial 
Globo) sobre Enfermagem Solidária. 
 
https://instagram.com/stories/juntosporsc/2291846616876717837?utm_source=ig_story_item
_share&igshid=1rqts42k1mf68 
 
 
24/04- Matéria sobre Observatório de Enfermagem: 
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https://www.google.com.br/amp/s/www.nsctotal.com.br/noticias/sc-tem-438-profissionais-de-

enfermagem-afastados-por-causa-do-coronavirus-diz-coren%3famp=1 

 

 

MAIO 

06/05 - Presidente do Coren/SC, Helga Bresciani, concede entrevista ao vivo no Bom Dia SC 

sobre afastamentos de profissionais:  

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/t/edicoes/v/numero-de-

afastamentos-de-profissionais-da-saude-cresce-no-coren/8528644/ 

 

08/05 - O Jornal do Almoço da NSC (filial Globo) divulgou o andamento da Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Coren/SC para garantir o direito dos profissionais de Enfermagem ao 

uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os profissionais do Hospital Nossa 

Senhora das Graças, em São Francisco do Sul: 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/profissionais-que-

atuam-em-hospitais-de-sc-atuam-sem-materiais-de-protecao-diz-coren/8540652/ 

 

08/05 - A presidente do Coren/SC Helga Bresciani concede entrevista para Rádio São 

Francisco do Sul sobre Ação Civil Pública. 

 

08/05 - Matéria veiculada no Jornal do Meio Dia do SBT-SC com a presidente do Coren/SC, 

Helga Bresciani, sobre uso de EPI e ações do Conselho. 

 

12/05 - Matéria sobre Dia da(o) Enfermeira(o) e uso do vídeo do Cofen com a “oração da 

Enfermagem” no Jornal do Almoço da NSC (filial Globo): 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/ja-presta-

homenagem-a-enfermeiros/8548333/ 

 

12/05 - Matéria no Portal ND Mais e no jornal impresso Notícias do Dia sobre a valorização 

da Enfermagem no Dia da(o) Enfermeira(o): 
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https://ndmais.com.br/noticias/dia-do-enfermeiro-e-comemorado-nesta-terca-feira-12-de-

maio/ 

 

12/05 - Matéria no Portal Desacato sobre mortes de profissionais e falta de EPI: 

http://desacato.info/no-dia-da-enfermagem-brasil-e-lider-mundial-em-morte-de-profissionais-

por-covid-19/ 

 

15/05 - Matéria sobre o bate papo online na NSC - coluna da jornalista Laine Valgas: 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/laine-valgas-bate-papo-com-enfermeiros-que-dedicam-

a-vida-a-cuidar-dos-outros-assista 

 

16/05 - Matéria sobre atuação do profissional de Enfermagem no jornal impresso do Diário 

Catarinense do final de semana: 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/cuidado-proximo-em-tempos-de-distanciamento-como-

trabalham-os-enfermeiros-durante-a 

 

23/05 - Entrevista da vice-presidente do Coren/SC, Daniella Farinella Jora, no Jornal do 

Almoço da NSC (filial Globo) sobre defesa dos profissionais e os números de afastados por 

suspeita ou confirmação de Covid-19 nas 20 maiores cidades do Estado: 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/maiores-cidades-

de-sc-tem-428-profissionais-de-saude-com-coronavirus/8574829 

 

JUNHO 

03/06 - Entrevista da Presidente Helga Bresciani para a Rádio de Campos Novos, sobre Ação 

Civil Pública do Coren/SC contra Hospital de Campos Novos: 

http://culturacamposnovos.com.br/noticias/saude-e-bem-estar/03-06-2020/conselho-regional-

de-enfermagem-divulga-deciso-da-justia-federal-que-obriga-hospital-de-campos-novos-a-

fornecer-mscaras-profissionais-a-todo-corpo-de-enfermagem 
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18/06 - Matéria publicada no Portal NSC - Juntos Por SC sobre a campanha contra a 

discriminação lançada pelo Coren/SC: 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/coren-recebe-denuncias-de-hostilidade-e-lanca-

campanha-de-apoio-a-enfermeiros 

 

23/06 - Matéria publicada sobre falecimento da enfermeira Rejane Gonçalves em Itajaí e 
divulgação dos dados do Observatório da Enfermagem:  

https://ndmais.com.br/noticias/video-santa-catarina-perde-quarta-enfermeira-para-a-covid-19/ 

 

25/06 - Entrevista da Presidente Helga Bresciani no Bom Dia SC, sobre ações de proteção dos 

profissionais: 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/v/coren-e-crm-em-sc-

falam-sobre-preocupacoes-dos-profissionais-de-saude-na-pandemia/8650420/ 

 

26/6 - Entrevista na RIC Record sobre atuação do Coren/SC, contaminação dos profissionais 

de Enfermagem, cursos de atualização e distribuição de EPI. 

 

29/6 - Entrevista para SBT SC sobre os casos confirmados entre os profissionais de 

Enfermagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=rW0lh3w43R4 

 

JULHO 

22/7 – Entrevista para Rede de Notícias Acaert (Associação Catarinense de Emissoras de 

Rádio e Televisão) com a presidente Helga Bresciani sobre situação dos profissionais de 

Enfermagem em Santa Catarina. A entrevista foi reproduzida em 69 emissoras de rádio do 

Estado (conforme Anexo XX). 

http://www.acaert.com.br/mais-de-1-200-profissionais-so-da-enfermagem-estao-afastados-do-
trabalho-em-sc-por-conta-do-coronavirus#.XxiFK3FKjIU 
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27 a 31/7 – Veiculação de depoimentos de profissionais da Enfermagem no Jornal SBT Meio 

Dia, com produção da Ascom do Coren/SC e colaboração dos enfermeiros fiscais. 

https://www.facebook.com/SCCSBTonline/videos/1203924266621829/ 
 

 

28/7 – Entrevista da Presidente Helga Bresciani no Bom Dia Santa Catarina sobre 

contaminação dos profissionais de Enfermagem 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/t/edicoes/v/presidenta-

do-coren-comenta-situacao-dos-profissionais-de-enfermagem-na-linha-de-frente/8731420/ 

 

29/7 – Entrevista da vice-presidente Daniella Farinella Jora para Rádio Forquilhinhas sobre 

contaminação dos profissionais de Enfermagem. 

 

30/7 – Entrevista da Presidente Helga Bresciani para Rádio Cultura Campos Novos sobre 

contaminação dos profissionais de Enfermagem e Ação Civil Pública no hospital da cidade. 

http://culturacamposnovos.com.br/noticias/geral-5/31-07-2020/sentena-confirma-

obrigatoriedade-do-hospital-dr-jos-athanzio-em-fornecer-mscaras-profissionais-para-todo-

corpo-de-enfermagem 

 

AGOSTO 
 
12/08 – Depoimento da presidente Helga Bresciani para matéria do Diário Catarinense sobre 
o quinto óbito na Enfermagem por conta da Covid-19. 
https://www.nsctotal.com.br/noticias/tecnica-de-enfermagem-morre-por-coronavirus-em-
santa-catarina 
 

 

SETEMBRO 

10/09 – Envio de depoimentos de profissionais de Enfermagem para produtora do Núcleo 

Globo em Santa Catarina para o quadro “Aqui Dentro” do Jornal Nacional. Foram enviados 

quatro depoimentos, sendo dois do Sul, um da Serra e um do Litoral. 
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DEZEMBRO 

08/12 – Entrevista da conselheira secretária Daniella Farinella Jora sobre os desafios da 
Enfermagem em nove meses 
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/conheca-os-

sacrificios-dos-profissionais-de-saude-que-ja-salvaram-367-mil-vidas-em-sc/9085354/ 

 

11/12 – Entrevista com a presidente Helga Bresciani no Bom Dia SC sobre o quinto óbito na 
Enfermagem por conta da Covid-19. 
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/t/edicoes/v/corensc-
comenta-rotina-de-hospitais-lotados-em-sc/9093126/ 
 

6 Plenárias Remotas 

 
28/04 - Realização da 112ª Reunião Extraordinária de Plenária (REP) de forma virtual com a 

participação da Diretoria e Conselheiros, a primeira plenária remota. 

 

28/05 - Realização da 113ª Reunião Plenária Extraordinária (REP) Solene com os 

conselheiros do Coren/SC e a presidente da ABEn/SC, Angela Alvarez, às 19h - online e 

transmitida pelo YouTube e Facebook do Coren/SC. Na ocasião, o Coren/SC lançou um 

Manifesto em Defesa da Enfermagem Catarinense.  

 

17/06 - Realização da 588ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP). Com a participação de  

conselheiros de forma virtual e conselheiros presencialmente da sede do Coren/SC. 

 

15/07 - Realização da 589ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP). Com a participação de  

conselheiros de forma virtual e conselheiros presencialmente da sede do Coren/SC. 

 

12/08 - Realização da 590ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP). Alguns conselheiros 
participaram de forma virtual, enquanto os demais participaram presencialmente da sede do 
Coren/SC. 
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16/9 - Realização da 591ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP). Alguns conselheiros 

participaram de forma virtual, enquanto os demais participaram presencialmente da sede do 

Coren/SC. 

 

7 Considerações Finais 

 

Quando decidimos por uma profissão, ainda muitos jovens ou mesmo na vida 

adulta,precisamos saber que escolhas não terminam ali. Diariamente fazemos escolhas que 

podem mudar nossa trajetória ou destino. E quando escolhemos participar de ações em prol de 

toda a nossa categoria, estamos colaborando para dar visibilidade aos anseios ou 

reivindicações que ajudarão a coletividade e não apenas um indivíduo ou uma pequena 

equipe.  

Faço essa reflexão para que possamos pensar mais no dia a dia e quais as escolhas 

fazemos que permitam ampliar as possibilidades de valorização da Enfermagem. Por que 

representamos a maior parte integrante das equipes de saúde e mesmo assim não conseguimos 

nos sobressair em muitos ambientes?  

Comenta-se ainda que a Enfermagem é apoio, cuidado e complemento no 

atendimento. Somos tudo isso, mas somos mais. Atuamos na promoção da saúde, na 

prevenção, na clínica e na orientação contínua das pessoas. Lidamos com conhecimento 

científico como as demais profissões, no entanto temos a vantagem de lidar também com o 

empírico das relações dos seres humanos.  

Neste sentido, precisamos avaliar como podemos mudar este cenário, intensificando 

ações de valorização e de importância da Enfermagem em todas as instituições e locais onde 

há um profissional da área. O Coren/SC atua intensamente no registro e na fiscalização em 

defesa da sociedade, premissas legais do funcionamento da autarquia, mas trabalha 

diariamente em parceria com as organizações da Enfermagem para defender bandeiras como 

o ensino presencial, a Sistematização da Assistência, a qualificação da Atenção primária, o 

dimensionamento das equipes nas instituições, entre outros assuntos. 
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Ao chegar 2020 e com ele a pandemia da Covid-19 a Enfermagem mostrou o seu 

protagonismo das ações em prol da sociedade, mas também precisamos proteger estes 

profissionais que estão na linha de frente contra o coronavírus com baixos salários, jornadas 

extenuantes, falta de equipamentos de proteção individual ou com qualidade questionável.  

Precisamos mais que palmas que acalentam o coração, precisamos respeito para que 

nenhum profissional seja discriminado por seus vizinhos ou por pessoas que não entendem 

que sempre contarão com este profissional; precisamos de valorização, financeira inclusive; e 

precisamos de proteção para que não ocorra mais nenhum óbito de profissionais de 

Enfermagem devido a sua atividade laboral. 

Lembre-se Proteger a Enfermagem é proteger a saúde da população. 

 

Helga Bresciani 
Presidente do Coren/SC 
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Anexos 



ANEXO 1

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

PORTARIA COREN/SC Nº 039 DE 13 DE MARÇO DE 2020 

 

“Cria a Comissão Temporária de 

Enfrentamento de Crise – COVID-19, no 

âmbito do Conselho Regional de Enfermagem 

de Santa Catarina com o objetivo de coordenar 

e elencar estratégias de atuação emergencial 

considerando as recomendações sanitárias e 

legais relacionadas à Pandemia do COVID 19, 

e dá outras providências”. 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, juntamente com a 

Secretaria da Autarquia no uso das competências lhe conferem a Lei nº 5.905/73, combinado 

com o Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren/SC 011/2014 e 

homologado pela Decisão Cofen nº 117/2015; 

 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde, oficialmente, declarou Pandemia de 

COVID 19 causado pelo novo coronavírus  (Sars-Cov-2); 

 

Considerando a Portaria Cofen nº 251/2020 que cria e constitui Comitê  Gestor da Crise  - 

CGC, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com o objetivo de 

gerenciar questões inerentes às Crises relacionadas à Pandemia de COVID 19, visando baixar 

recomendações e estratégias de atuação emergenciais, considerando as previsões do 

Ministério da Saúde e das Autoridades Sanitárias; 

 

Considerando as deliberações da Diretoria do Coren/SC  adotadas a partir de reunião com as 

chefias e assessorias da Autarquia, ocorrida  no dia 13 de março de 2020; 

 

Determinam:  

 

Art. 1° – Criar e Constituir a Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise - COVID 19, 

com objetivo de coordenar e elencar estratégias de atuação emergencial considerando as 

recomendações sanitárias relacionada à Pandemia do COVID 19. 

Art. 2° – A Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise - COVID 19 será constituída 

pelos seguintes profissionais, sob coordenação da primeira: 

I. Conselheira Daniella Farinella Jora – Secretária do Coren/SC; 

II. Enf. Karla Barzan – Assessora Departamento de Fiscalização; 

III. Katia Passos – Assessora de  Gestão de  Gestão de  Pessoas;  



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

IV.  Sara Isabel Caprario de Oliveira  – Assessora de  Comunicação; e  

V. Alessandra  Otto – Administradora. 

Parágrafo Único. A critério da  Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise COVID 

19, e  mediante  aprovação da Presidência do Coren/SC, outros profissionais poderão 

participar das reuniões da comissão como convidado.   

Art. 3° – Compete a Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise - COVID 19  adotar, 

entre outras, as seguintes providencias e medidas: 

a) Elaborar material educativo para orientar o público interno e externo do Coren/SC; 

b) Elaborar alertas impressos para serem afixados em locais visíveis nas dependências do 

Coren/SC, e para fornecer aos usuários da sede e subseções sobre higiene das mãos, 

higiene e etiqueta Respiratória e da tosse;   

c) Promover campanha nas Redes Sociais sobre os cuidados no enfrentamento ao COVID 

19;   

d) Convidar profissionais de Enfermagem para cooperar com as atividades da Comissão 

Temporária de Enfrentamento da Crise - COVID 19 visando à orientação dos 

empregados do Coren/SC;   

e) Acompanhar a evolução dos casos em Santa Catarina para orientar os profissionais de 

Enfermagem  por meio dos canais do Coren/SC.  

Art. 4° – Providências no âmbito do Coren/SC relacionados a eventos externos: 

a) Suspender todos os eventos  programados na segunda quinzena de março e mês de 

abril/2020: 2ª Conferencia Regional de Enfermagem, Etapas Regionais (Blumenau, 

Joinville, Florianópolis, São Miguel do Oeste e Chapecó); Capacitações do Programa 

de Adesão aos Protocolos de Enfermagem; Oficina de Processos Éticos; Atividades 

Alusivas ao Dia Mundial de Saúde; palestras e visitas técnicas para turmas de 

estudantes na sede e subseções do Coren/SC. 

b) Manter a Reunião agendada para o dia 31 de março de 2020, por vídeo conferencia 

com os Coordenadores de Cursos de Graduação e nível médio de Enfermagem. 

Art. 5°  Providências a respeito das atividades internas e de atendimento ao público: 

a) Manter  os atendimentos na sede e subseções reforçando os cuidados de prevenção 

adotados pelo Coren/SC;     

b) Manter inalterado o calendário de reuniões de grupos técnicos, comissões, grupos de 

trabalho, reuniões de diretoria e plenário reforçando os cuidados de prevenção adotados 

pelo Coren/SC;     
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Art. 6° - Redirecionar temporariamente as atividades de fiscalização de rotinas planejadas, 

priorizando ações estratégicas para averiguar as condições do processo de trabalho da 

Enfermagem no combate, controle e propagação do COVID 19 (existência de plano de 

contingência, treinamento/capacitação das equipes, provisão de EPI, dimensionamento de 

pessoal, orientações aos profissionais de Enfermagem, dentre outras).   

Art. 7° - Adquirir maior quantidade de álcool gel 70%, álcool líquido 70%, sabão líquido, 

papel toalha para higienização e desinfecção de superfícies, e aquisição de máscaras 

descartáveis para serem utilizadas como equipamento de proteção individual pelos 

empregados que adentrarem aos serviços de saúde ou no atendimento do Coren/SC se 

necessário. 

Art. 8° - Afastamento por sete dias dos empregados e assessores que comprovadamente 

retornarem de viagem internacional.   

Art. 9°  - Novas recomendações e os casos omissos serão deliberados pela  Comissão 

Temporária de Enfrentamento da Crise COVID 19 em acordo com a diretoria do Coren/SC. 

Art. 10° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Florianópolis, 13 de fmarço de 2020. 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  

 

 

 



ANEXO 2

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina



Florianópolis, 24 de março de 2020.  

 

Diretrizes Coren/SC para atividades em Trabalho Remoto 

 

Considerando a prorrogação do período de isolamento social divulgado pelo 

Governo do Estado de Santa Catarina no Decreto nº 525/2020, de 23 de março de 2020, 

a Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise Covid-19 e Diretoria do Coren/SC 

definem diretrizes a serem seguidas até o dia 31/03/2020.  

1) Manutenção do trabalho remoto da equipe de empregados do Coren/SC; 

2) Os empregados que não têm condições de realizar trabalho remoto poderão ter as 

férias adiantadas no período de quarentena;  

3) Toda quinta-feira a chefia do Dric e demais Departamentos e setores, com exceção da 

Fiscalização que será nas terças e sextas-feiras, emitirá relatório das atividades 

realizadas pela sua equipe e encaminhará por e-mail à Comissão Temporária de 

Enfrentamento da Crise Covid-19; 

4) Departamento Jurídico responderá diretamente ao remetente email e ouvidorias(estas 

recebendo e respondendo os questionamentos diretamente para o Ouvidor referentes às 

questões trabalhistas, bem como, dará suporte à fiscalização e outros departamentos no 

que for necessário; 

5) Demandas da Ouvidoria de Fiscalização serão atendidas pela Assessora responsável 

pelo Departamento de Fiscalização Karla Barzan; 

6) Demandas recebidas por email e telefone referentes à Fiscalização serão 

encaminhadas à Chefe do Departamento de Fiscalização Lívia Martins de Andrade 

Fortunato e respondidas diretamente pelos Enfermeiros Fiscais, considerando medidas 

determinadas em fluxo contido nesta diretriz; 

7) As atividades finalísticas do Conselho serão distribuídas também entre os demais 

empregados de outros departamentos, para garantirmos assim atendimento às demandas 

dos profissionais de Enfermagem que chegam por e-mail e telefone; 

8) As denúncias recebidas pelos Enfermeiros Fiscais deverão seguir o seguinte fluxo 

para atendimento:  

1º) Fiscal recebe a denúncia, envia para Responsável Técnico (RT) da Instituição 

informando e formalizando a denúncia (por e-mail), orientando a prática correta a ser 

adotada conforme documentos oficias e repassando ou preenchendo formulário 



“LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADOS AO COVID-

19”. 

2º) Não tendo sido regularizada a denúncia em 48 horas, a(o) Enfermeira(o) 

Fiscal informa a Chefia do Departamento que emitirá designação para averiguar a 

denúncia e orientar a RT e profissionais de Enfermagem in loco na instituição (unidade 

denunciada). 

1
Importante: A autoridade administrativa ao tomar conhecimento de alguma 

irregularidade tem o dever de apurar os fatos narrados. O dever de apurar representa 

uma obrigação de ofício. Desta forma, uma vez informada acerca de determinada 

irregularidade, deve-se adotar as providências necessárias à averiguação.O não 

cumprimento deste dever faz com que a autoridade competente incorra em atos de 

improbidade administrativa, nos termos do inc. II, do art. 11 da Lei n.º 8429/92, que 

tipifica a conduta de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

 

Observação: 

O Enfermeiro Fiscal deverá ir até a Instituição fazer as averiguações após a 

disponibilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelo Coren/SC. Também 

recomendamos que o contato do Enfermeiro Fiscal, neste momento de pandemia deva 

ocorrer somente com profissionais de Enfermagem. 

 

 

 

Comissão Temporária de Gestão de Crise Covid-19 / Coren/SC 

 

Daniella Farinella, Conselheira e Coordenadora da Comissão; 

Alessandra Otto, Administradora; 

Karla Barzan, Assessora de Atendimento ao Profissional; 

Katia Passos, Assessora de Gestão de Pessoas; 

Sara Caprario, Assessora de Comunicação. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Presidente do Coren/SC 

 

 

 
 

                                                
1Portaria Cofen nº 251 de 12 de março de 2020. 
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DECISÃO COREN/SC Nº 005/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

Altera “ad referendum” do Plenário do Coren/SC, a Decisão 

Coren/SC 004/2020 e os processos administrativos de atendimento ao 

profissional referentes ao registro de títulos, concessão de inscrição, 

inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento e reinscrição, 

inscrição secundária, substituição e renovação da carteira profissional 

de identidade e transferência de inscrição, e dá outras providências, 

virtude da situação gerada pela pandemia do COVID-19. 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e conjunto 

com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela 

Lei nº 5.905/1973 e, nos termos do Regimento Interno do Regional aprovado pela Decisão 

Coren/SC nº 011/2014 e homologação pela Decisão Cofen nº 117/2015. 

 

Considerando a competência estabelecida à Diretoria do Coren/SC no art. 38, XXXI, do 

Regimento Interno do Regional, de resolver, “ad referendum” do Plenário os casos que, 

embora de competência daquele, não possam, pela sua urgência, aguardar o decurso de prazo 

regimental de sua convocação extraordinária. 

Considerando a declaração de pandemia realizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) provocada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), com gravíssimas implicações, 

principalmente, em relação aos profissionais de Enfermagem que se encontram na linha de 

frente de atendimento à população brasileira nas unidades de saúde de todo o país; 

Considerando a Portaria n°454/Ministério da Saúde, de 20 de março de 2020, que declara, 

em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-

19); 

Considerando que as atuais regras referentes aos serviços relacionados ao atendimento dos 

profissionais no âmbito do Coren/SC podem causar demora na sua prestação, o que 

dificultaria, em razão da urgência que o caso requer, a entrada e a participação de novos 

profissionais no combate à pandemia; 

Considerando que a lei exige o registro profissional para o regular exercício profissional da 

enfermagem, mesmo em casos excepcionais; 

Considerando o disposto no Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que dispõe sobre a 

simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, principalmente no 

que se refere à presunção de boa-fé e eliminação de formalidades e exigências; 

Considerando o disposto na Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, que racionaliza atos e 

procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. 
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Considerando a necessidade de implementar medidas administrativas relacionadas ao 

funcionamento do Coren/SC e suas atividades no período em que se verifica a Pandemia; 

 

Considerando as Resoluções Cofen nº 630 e 631/2020 e a Decisão Coren/SC nº 004/2020; 

  

DECIDE: 

 

Art. 1º Alterar para 31 de julho de 2020 o prazo para: 

 

I – as hipóteses de requerimento de cancelamento, suspensão e inscrição remida previstas no 

art. 30, §1º, III, e art. 44, §1º da Resolução Cofen nº 560/2017, alterada pela Resolução Cofen 

nº 580/2018; 

II – a validade das Carteiras de Identidade Profissional já vencidas ou com vencimento nos 

meses de março/2020 e abril/2020.  

 

Art. 2º Alterar para 180 (cento e oitenta) dias: 

 

I – o uso de Certidão de Regularidade, em substituição à Carteira de Identidade Profissional 

para as novas inscrições ou para profissional que necessitar da segunda via de seu documento, 

acompanhado de outro documento de identidade oficial com foto;  

 

II – a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem a compensação da primeira 

parcela, para os inscritos que efetuarem o parcelamento de todos seus débitos à distância. 

 

§ 1º A certidão prevista no inciso I deverá conter as informações para a comprovação de 

registro de títulos de especialização técnica de nível médio e pós-graduação, em substituição 

temporária à Carteira de Identidade Profissional.  

 

§ 2º A validade da certidão prevista no inciso II obedecerá ao disposto na Resolução Cofen nº 

614/2019. 

 

Art. 3º Autorizar o exercício profissional no âmbito do Estado de Santa Catarina por 180 

(cento e oitenta dias), dispensados dos procedimentos de transferências e inscrição secundária, 

para os profissionais com inscrição ativa de Conselhos Regionais de Enfermagem outra 

jurisdição, mediante apresentação de Certidão de Regularidade ou Carteira Profissional de 

Identidade válida do Conselho de origem. 

Parágrafo Único. Após esse prazo, para continuar no exercício profissional em jurisdição 

distinta daquela em que mantém sua inscrição de origem, deverá requerer, obrigatoriamente, a 

transferência ou inscrição secundária. 

 

Art. 4º - Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias o prazo para regularização da inscrição 

definitiva realizada na pendência do diploma/certificado a todos os profissionais cujos prazos 

vençam entre março/2020 e agosto/2020.  
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Art. 5º Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias o prazo de validade da Certidão de 

Responsabilidade Técnica (CRT). 

 

Art. 6º Criar, temporariamente, a prestação de serviços pela internet relativas à inscrição e 

reinscrição, que serão desenvolvidos nos seguintes termos:  

 

I - Admitir o recebimento eletrônico de requerimentos de serviços;  

II - Admitir o recebimento eletrônico de cópia dos documentos exigidos pela Resolução 

COFEN nº 560/2017 alterada pela Resolução COFEN nº 580/2018 para instrução, análise e 

decisão de requerimentos;  

III - Os requerimentos poderão ser deferidos antes da apresentação dos documentos originais; 

IV - No processo de análise dos requerimentos, o Coren/SC verificará as informações 

apresentadas em consultas eletrônicas disponibilizadas por sites de órgãos oficiais e listas de 

formandos enviadas pelas instituições de ensino; 

V - Os profissionais serão convocados a apresentarem os documentos originais para 

conferência e autenticação por empregado do Coren/SC, bem como para coleta dos dados 

biométricos para emissão da Carteira de Identidade Profissional, após passado o período da 

pandemia causada pelo COVID-19, a partir de data a ser estabelecida;  

VI - Após convocação oficial, as decisões de deferimento poderão ser revogadas no caso de 

não apresentação da documentação original necessária;  

VII - O envio dos boletos de anuidades, bem como a comunicação sobre documentos 

pendentes ou troca de outras informações necessárias à conclusão do procedimento solicitado 

serão realizados por meio eletrônico. 

 

Parágrafo único. Quando da convocação prevista no inciso V do “caput” deste artigo, deverá 

ser apresentada 01 (uma) fotografia recente com fundo branco em formato 3x4 ou por meio 

digital, para emissão da Carteira de Identidade Profissional, bem como deverá ser efetuado o 

pagamento da taxa de emissão de carteira e do serviço de inscrição.  

 

Art. 7º O requerimento de inscrição profissional será instruído com os seguintes documentos:  

 

I - Cópia de diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso;  

II - Cópia do comprovante de recolhimento da anuidade do exercício;  

III - Cópia da carteira de identidade civil ou outro documento com valor legal, com foto, no 

qual consta data da emissão e o órgão emitente;  

IV - Cópia da carteira de identidade, no caso de estrangeiro, nos termos da legislação própria; 

V - Cópia do comprovante de residência com data inferior a 6 (seis) meses ou declaração de 

residência assinada pelo requerente;  

VI - Número do Cadastro de Pessoa Física – CPF. 

 

§ 1º A anuidade de que trata o inciso II deverá ser cobrada integralmente, obedecidos os 

descontos previstos no art. 5º da Resolução Cofen nº 616/2019, se a inscrição for solicitada 

até o dia 31 de julho de 2020. Após esta data, a anuidade será cobrada proporcionalmente.  
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§ 2º A prestação de informações inverídicas ou envio de documentos falsos sujeitará o 

profissional as sanções éticas e legais, inclusive criminais. 

 

Art. 8º Ficam postergados os exames dos requerimentos de suspensão de inscrição, inscrição 

remida, cancelamento, suspensão, isenção de anuidades, segunda via e de renovação de 

inscrição para o retorno à normalidade administrativa, sem prejuízo da isenção da anuidade 

quando for o caso ou outros direitos do profissional previstos na legislação; 

Art. 9º Ficam mantidas as demais disposições constantes no Manual de Procedimentos 

Administrativos para registro e inscrição de profissionais de Enfermagem, aprovado pela 

Resolução Cofen nº 560/2017, naquilo em que não houver confronto com a presente decisão. 

Art. 10 Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura e posterior publicação, devendo 

ser homologada na próxima Reunião Ordinária do Plenário do Coren/SC. 

 

Florianópolis, 24 de março de 2020. 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  
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DECISÃO COREN/SC Nº 006/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

Prorroga “ad referendum” do Plenário do Coren/SC, o vencimento 

das anuidades do exercício 2020 devidas pelas pessoas físicas e 

jurídicas inscritas no Coren/SC. 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e conjunto 

com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela 

Lei nº 5.905/73 e, nos termos do Regimento Interno do Regional aprovado pela Decisão 

Coren/SC nº 011/14 e homologação pela Decisão Cofen nº 117/15. 

 

Considerando a competência estabelecida à Diretoria do Coren/SC no art. 38, XXXI, do 

Regimento Interno do Regional, de resolver, “ad referendum” do Plenário os casos que, 

embora de competência daquele, não possam, pela sua urgência, aguardar o decurso de prazo 

regimental de sua convocação extraordinária. 

Considerando a declaração de pandemia realizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), com gravíssimas implicações, 

principalmente, em relação aos profissionais de Enfermagem que se encontram na linha de 

frente de atendimento à população brasileira nas unidades de saúde de todo o país; 

Considerando a Portaria n°454/Ministério da Saúde, de 20 de março de 2020, que declara, 

em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-

19); 

Considerando as Resoluções Cofen nº 616/2019 e 632/2020; 

 

Considerando, por fim, a Decisão Coren/SC nº 015/2019; 

  

DECIDE: 

 

Art. 1º Prorrogar, contados apartir de 1º de abril de 2020, o vencimento das anuidades do 

exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas no Coren/SC, fixado pela 

Decisão Coren/SC nº 015/2020. 

 

Parágrafo único. O vencimento da anuidade 2020 será para 31 de julho de 2020. 

 

Art. 2º Alterar a redação do “caput” do Art. 5ª da Decisão Coren/SC nº 015/2019, que terá a 

seguinte redação: 

 

“Será concedida isenção de anuidade aos profissionais atingidos por intempéries, ou seja, 

aquelas resultantes de condições atmosféricas extremas que podem causar ciclones, furações, 

tufões, inundações, tempestades, tornados e outros similares desde que oficialmente 

decretada como calamidade pública e tenha ocorrido no local de moradia do profissional, em 
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até 12 (doze) meses após a data da calamidade, desde que atenda um dos seguintes 

requisitos” 

 
Art. 3º Ficam mantidas as demais disposições constantes na Decisão Coren/SC 015/2019, 

homologada pela Decisão Cofen nº 173/2019. 

Art. 4º – Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura e posterior publicação, 

devendo ser homologada na próxima Reunião Ordinária do Plenário do Coren/SC. 

 

Florianópolis, 24 de março de 2020. 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  

 

 



ANEXO 5

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina



Florianópolis, 30 de março de 2020.  

 

Novas Diretrizes Coren/SC para Trabalho Remoto 

 

Considerando a prorrogação do período de isolamento social divulgado pelo 

Governo do Estado de Santa Catarina (em Decreto a ser editado com detalhamento das 

definições), a Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise Covid-19 e Diretoria do 

Coren/SC definem novas diretrizes a serem seguidas até o dia 08/04/2020.  

1)Manutenção do trabalho remoto da equipe de empregados do Coren/SC até 08 de 

abril; 

2) As férias planejadas para o mês de abril serão canceladas, exceto daqueles que não 

conseguem realizar atividades remotamente;  

3) As novas inscrições recebidas no DRIC deverão ser realizadas e informadas ao 

Profissional solicitante em até 12h; 

4) Serão deslocadas pessoas de diferentes áreas para auxiliar o DRIC durante o período 

da crise conforme segue:  

Financeiro, Executivo, 
Contábil, Cobrança 

 Marlete Barbosa Borges Responsável pelo direcionamento dos e-mails corenvirtual 

Dayane Oliveira de Souza Financeiro e Cobrança 

Michel de Castro Andrade Contabilidade 

Cleiton Schmidt Férias até 10/04 

Área de Gestão de Pessoas 

 Daiane Bittencourt da Rosa 4h/dia DRIC e 4h/dia Gestão de Pessoas 

Katia dos Passos  Comissão Temporária Gestão de Crise 

Ascom e Arquivologia 
 Karen Nascimento Ramos Ascom 

Sara I.V.Caprario Oliveira Comissão Temporária Gestão de Crise 

Luiza M. KluegerSouza Responsável pelo atendimento de mensagens DRIC e DEFISE 

James Ratiere Ascom 

Controlador Geral 
 Bernardino José da Silva Controladoria 

Administrativo e 
Almoxarifado 

 Alessandra Lucélia Otto Administrativo e Comissão Temporária Gestão de Crise 

Aline Renilda S. Aguiar Administrativo 

Graziela Salete de Souza 8h/dia DRIC 

Roberta R. Souza Laurindo Adiantamento de férias 



Defise 
 Leticia M. Silva de Almeida Auxiliar Fiscalização 

Jennifer Adriane Nesso Fiscalização 

Karla Rodrigues Barzan Fiscalização 

Lívia M.Andrade Fortunato Fiscalização 

Manoel Rogério dos Santos Fiscalização 

Mariana Zabotti da Silva Fiscalização 

Odirlei Ferreira da Silva Auxiliar Fiscalização – Responsável pelas CRT’s 

Dejur 
 Antônio Carlos da Silva Jurídico  

Gabriela Streck da Silva 8h/dia DRIC 

Grasiela Sbardelotto Jurídico 

Leonardo Longo dos Santos Jurídico 

Lilian de Farias Benedet Jurídico 

Lorrayne C.N. Silva Adiantamento de férias 

DRIC SEDE 
 Cleide Correa Custódio Atendimento  

Elaine C. Silveira Nunes Atendimento 

Juliano de Souza Peixoto Atendimento 

Matheus Rufino dos Santos Atendimento 

Rejane Lorene Soares Atendimento 

Maria Eduarda Machado Atendimento 

Daiane Stein Kleinjohann Atendimento  

Grace C. Oliveira Mendes Atendimento 

Isabela Faustino dos Santos Atendimento 

Marcela Petri Adiantamento de férias  

SECEX 
 Juliane Antônia Guerra 8h/dia DRIC – responsável pelas Certidões Éticas 

Maria Arlene Pagani Secretaria  

Priscila P. Nascimento 8h/dia DRIC 

Ronaldo Pierri 8h/dia DRIC 

Danrlei Ubiali Adiantamento de férias 

DTI 
 Alexandre Pereira Prazeres TI 

Cesar Henrique Bora Rosa TI 

Michel R. Kannenberg TI 

Fernando Kulkamp Gestão de Pessoas  

Sub. Blumenau 
 João Gabriel Vitorino Dutra Adiantamento de férias 

Tsharytza C. Castro Franzoni Atendimento 

Greice Heck Atendimento 

Daniel Matias Ghizoni Fiscalização  

Francine de Mattos Evaldt Fiscalização 



Sub. Caçador 
 Amadisa S. Maguerroski Atendimento 

Ignes Balatka Weber Fiscalização 

LaryssaInoue Fiscalização 

Sub. Chapecó 
 Keyla Dias Rasnevski Atendimento 

Maristela Santos Pacheco  Atendimento 

Angela Maria Toqueto Fiscalização 

Carolise Ana Basso Fiscalização  

Sub. Criciúma 
 Liziane Gomes Nazário Atendimento 

Julia Rettore Brehm Adiantamento de férias 

Lais de Luca Auxiliar Conselheira 

Daiane Leandro Freitas Fiscalização 

Edna Silva Camilo de Souza Fiscalização 

Sub. Joinville 
 Carolina Gabriele Chiarelli Atendimento 

Gabriela Regina Vivert Auxiliar Fiscalização 

Mariana da Costa Atendimento 

Charles Carvalho de Souza Fiscalização 

DeyseBertotti Fiscalização 

Sub. Lages 
 Patrícia Bueno Silvestrin Atendimento 

Giana Marlize Boeira Poetini Fiscalização 

Lilian Farias Heinzen Fiscalização 

 

 

Comissão Temporária de Gestão de Crise Covid-19 / Coren/SC 

 

Daniella Farinella, Conselheira e Coordenadora da Comissão; 

Alessandra Otto, Administradora; 

Karla Barzan, Assessora de Atendimento ao Profissional; 

Katia Passos, Assessora de Gestão de Pessoas; 

Sara Caprario, Assessora de Comunicação. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Presidente do Coren/SC 
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Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

 

DECISÃO COREN/SC Nº 008/2020 DE 03 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

 

Suspende, por 120 dias (cento e vinte dias), “ad referendum’ do 

Plenário, a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos 

exercícios anteriores a 2020 das pessoas físicas e jurídicas, 

inscritas no Coren/SC em razão de pandemia provocada pelo 

novo coronavírus - COVID-19, e dá outras providências. 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e conjunto 

com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela 

Lei nº 5.905/73 e, nos termos do Regimento Interno do Regional aprovado pela Decisão 

Coren/SC nº 011/14 e homologação pela Decisão Cofen nº 117/15. 

 

Considerando o acompanhamento diário e atualização das medidas de combate a crise 

relacionada à Pandemia de COVID-19, considerando as novas recomendações do Ministério 

da Saúde e do Conselho Federal de Enfermagem; 

 

Considerando a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;  

 

Considerando que, neste momento emergencial, se faz absolutamente necessário que se 

reconheça que a redução das rendas, mediante restrição das atividades econômicas, provocada 

pelo isolamento social, certamente atinge as famílias da grande maioria dos profissionais de 

enfermagem, o que poderá significar incapacidade de cumprimento com as obrigações em 

relação ao Conselho Regional de Enfermagem ao qual encontre-se vinculado; 

Considerando o teor da Resolução Cofen nº 635/2020; 

 

DECIDE: 

 

Art. 1º Suspender, por 120 (cento e vinte) dias, “ad referendum” do Plenário do Coren/SC, a 

cobrança administrativa e judicial dos débitos dos exercícios anteriores ao exercício de 2020, 

inscritos ou não em dívida ativa, ou ainda em execução fiscal ou protesto cartorial, das 

pessoas físicas e jurídicas, registradas no Coren/SC. 

Parágrafo único. A medida prevista no “caput” deste artigo não impede que o inscrito realize 

espontaneamente o pagamento de seus débitos. 

 

Art. 2º Durante a suspensão de que trata a presente decisão, os débitos existentes não sofrerão 

acréscimos referentes a multas, juros ou qualquer outro tipo de encargo. 

§ 1º Os débitos negociados durante esse período e cujos vencimentos das parcelas não 

ultrapassem a data de 31 de julho de 2020 terão seus encargos moratórios suprimidos. 
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§ 2º As parcelas não pagas durante este período serão reemitidas para o final do 

parcelamento, sem incidência de acréscimos moratórios. 

Art. 3º Ficam suspensos todos os procedimentos de cobrança, de promoção de novas 

inscrições em dívida ativa, de novas execuções fiscais e de protestos cartoriais, abstendo-se o 

Coren/SC de encaminhar qualquer tipo de notificação aos contribuintes durante o período 

previsto no “caput” do art. 1º desta Decisão. 

Art. 4º Fica autorizada a emissão de declaração de habilitação para o exercício profissional 

durante o período previsto no “caput” do art. 1º desta Decisão, para os profissionais ativos, 

que estejam com parcelas de seus débitos vencidos desde o dia 18 de março de 2020, 

abrangendo o período descrito no §1º do artigo 2º desta decisão, ou enquanto permanecer os 

decretos de calamidade pública e isolamento social do Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo único. A excepcionalidade de emissão de declaração de habilitação para o 

exercício profissional prevista neste artigo não desconstitui o débito do profissional 

nem altera sua situação como devedor perante o Coren/SC. 

Art. 5º – Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura e posterior publicação, 

devendo ser homologada na próxima Reunião Ordinária do Plenário do Coren/SC. 

 

Florianópolis, 03 de abril de 2020. 
 

 

 

 

                                                                                      
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  

 

 



ANEXO 7
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Florianópolis, 10 de abril de 2020.  

 

Novas Diretrizes Coren/SC a partir de 13/04/2020  

 

A Comissão Temporária de Enfrentamento da Crise Covid-19 juntamente com 

Diretoria e Assessores do Coren/SC definem, de acordo com as novas diretrizes Cofen, 

a operacionalização e diretrizes a serem seguidas a partir do dia 13/04/2020.  

1) Na próxima segunda-feira, 13/04, o Coren/SC retomará os atendimentos presenciais 

na sede e subseções da seguinte forma:  

 Sede: atendimento de segunda à sexta das 8h às 17h. 

 Blumenau: atendimento segunda, terça, quinta e sexta-feira das 8h às 17h, 

com intervalo das 12h às 13h. 

 Caçador, Chapecó, Criciúma, Lages, Joinville: atendimento terça e quinta 

das 8h às 17h, com intervalo das 12h às 13h. 

2) Os atendimentos serão realizados por escala, intercalando as equipes entre o trabalho 

remoto e presencial na sede e subseções.  

 

3) Faremos um mutirão para ajudar o DRIC de forma que todos que estiverem 

trabalhando na sede no seu dia da escala, estarão à disposição do DRIC, mesmo não 

estando fisicamente no sexto andar. Exceção: Juliane Guerra atenderá também a Secex e 

as demandas de certidões éticas; Daiane Bitencourt fará a folha de pagamento na 

semana do pagamento; Cleiton Schmidt ficará 4h dia fazendo atividades do financeiro; 

Odirlei Ferreira da Silva realizará atividades relacionadas à Fiscalização; Departamento 

de Fiscalização em atividade de fiscalização e atendimento ao profissional que procura a 

fiscalização presencialmente. 

 

4) Todos que estiverem em atendimento ao profissional deverão utilizar máscara, lavar 

as mãos com água e sabão e álcool gel frequentemente, assim como passar álcool 

liquido a 70% nas bancadas de trabalho.  

 

5)Para preservar a saúde dos integrantes da equipe Coren/SC e seus familiares, todos do 

grupo de risco receberão 30 dias de férias, evitando assim a exposição social e 

diminuindo o risco de contato com o Covid-19. 



6) Caso não tenha transporte público disponível, as pessoas que recebem vale transporte 

terão a possibilidade de utilizar o aplicativo Uber e receber reembolso do valor gasto 

para seu deslocamento casa-trabalho-casa, mediante apresentação do recibo da empresa. 

 

7) Para manter a higiene e limpeza durante os atendimentos, os serviços de limpeza 

prestados pela empresa terceirizada retornará normalmente às atividades na próxima 

semana, assim como as telefonistas na sede.  

 

8) O atendimento na sede e subseções deverá ser organizado da seguinte forma:  

 Fazer marcadores do lado de fora do prédio mantendo distância de 1,5 metros 

entre cada pessoa. 

 As portarias da sede e subseções devem ser orientadas a perguntar para cada 

profissional de Enfermagem se tem algum sintoma gripal, se sim, disponibilizar 

máscara para quem estiver sem, orientando higiene das mãos com álcool gel 

70%. Esta medida é para todos que entrarem nos prédios. 

 Ao entrar nas dependências do Coren/ SC orientar a todos que passem álcool gel 

70% nas mãos. 

 Permitir que suba apenas o profissional, sem acompanhante. 

 Subir uma pessoa em cada elevador, e se o prédio tiver só um elevador subir um 

de cada vez, mantendo distância de 1,5 m entre estas pessoas. 

 Não permitir que tenha mais de dois profissionais dentro do Coren para 

atendimento e um pode esperar do lado de fora. 

 Orientar equipe de limpeza que deverá ser frequente a passada de álcool líquido 

70% nas superfícies e cadeiras e elevador.    

9) A equipe de Enfermeiros Fiscais não realizará trabalho remoto durante a 

pandemia do Covid-19. Semanalmente cada Fiscal deverá no mínimo fazer três (3) 

inspeções em Instituições de Saúde, designadas pela Chefia de Fiscalização que 

priorizará as denúncias, e dois (2) dias em plantão na sede ou subseção para atender 

os profissionais de Enfermagem presencialmente se for necessário, ou por telefone e 

e-mail. A escala de fiscalização será deliberada pela coordenadora da equipe.  

 

10) Escala de trabalho:  

Arquivo em Excel 



 

Comissão Temporária de Gestão de Crise Covid-19 / Coren/SC 

 

Daniella Farinella, Conselheira e Coordenadora da Comissão; 

Alessandra Otto, Administradora; 

Karla Barzan, Assessora de Atendimento ao Profissional; 

Katia Passos, Assessora de Gestão de Pessoas; 

Sara Caprario, Assessora de Comunicação. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Presidente do Coren/SC 
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PORTARIA COREN/SC Nº 041/2020  
CENTRO DE CUSTO 06.02 – Gestão de Pessoas 

 

“Designa responsável pelo suprimento de 
fundos para pagamento de despesas com 
transporte tipo Uber ou taxi”. 

 
 
A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, juntamente com a 
Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, baixam a seguinte 
determinação: 
 
Art. 1º Designar a Assessora Luiza Morgana Klueger Souza como responsável pelo 
suprimento de fundos para pagamentos de despesas com taxi e transporte de aplicativo tipo 
uber, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o mês de abril de 2020. 
 
Art. 2º A despesas descritas no artigo 2º se justificam pela situação de quarentena em virtude 
da pandemia do Covid-19 ante a necessidade de deslocamento dos empregados e assessores 
do Coren/SC para viabilizar o atendimento presencial na Sede e Subseções do Coren/SC. 
 
Parágrafo único. Haverá ressarcimento das despesas de transporte aos empregados e 
assessores que dependem do transporte coletivo, cuja circulação está suspensa por decreto até 
30/04, para se deslocarem ao trabalho. 
 
Art. 3º O responsável pelo suprimento deverá prestar contas de suas despesas até o 5º dia útil 
subseqüente ao encerramento do mês suprido.   
 
Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

Florianópolis, 13 de abril de 2020. 
 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 
 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 
        Presidente              Secretária  
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DECISÃO COREN/SC Nº 009/2020 DE 17 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

“Institui, “ad referendum” do Plenário, no âmbito do Conselho Regional 

de Enfermagem de Santa Catarina, o Sistema de Deliberação Remota – 

SDR, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do 

Plenário durante a emergência de saúde pública relacionada ao 

coronavírus (Covid-19), e dá outras providências” 

 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e 

conjunto com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais 

conferidas pela Lei nº 5.905/1973 e, nos termos do Regimento Interno do Regional 

aprovado pela Decisão Coren/SC nº 011/2014 e homologação pela Decisão Cofen nº 

117/2015. 

 

Considerando a competência estabelecida à Diretoria do Coren/SC no art. 38, XXXI, do 

Regimento Interno do Regional, de resolver, ad referendum do Plenário, os casos que, 

embora de competência daquele, não possam, pela sua urgência, aguardar o decurso de 

prazo regimental de sua convocação extraordinária. 

Considerando a declaração pela Organização Mundial de Saúde de pandemia causada 

pelo coronavírus (Covid-19), que indica potencial e elevado risco de a doença infecciosa 

atingir a população de forma simultânea, em razão de sua capacidade de disseminação em 

todo território nacional, motivo que impede a realização de atividades que demandam 

deslocamento e presença física de conselheiros, empregados públicos  e de colaboradores; 

Considerando a necessidade de funcionamento do Plenário do Coren/SC, em sua 

plenitude, em razão do alto volume de matérias relacionadas com as demandas internas do 

Regional, além daquelas de extremo interesse dos profissionais de Enfermagem e da 

própria sociedade, referentes não apenas às questões de rotinas administrativas, mas, 

principalmente, aquelas afetas à pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), que 

exigem urgentes decisões; 

 

DECIDE: 

 

Art. 1º Instituir, “ad referendum” do Plenário, no âmbito do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina, o Sistema de Deliberação Remota, medida excepcional 

destinada a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde pública 

relacionada ao coronavírus (Covid-19). 

§ 1º Entende-se como votação e discussão remota a apreciação de matérias por meio de 

solução tecnológica que dispensa a presença física dos conselheiros do Coren/SC em 

Plenário. 
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§ 2º No Sistema de deliberação remota, o Plenário do Coren/SC poderá exercer todas as 

suas competências previstas no art. 15 do Regimento Interno aprovado pela Decisão 

Coren/SC 011/2014, mantidas todas as regras relacionadas à discussão e aprovação das 

matérias que forem pautadas nas reuniões virtuais. 

Art. 2º Fica instituído o Sistema de Deliberação Remota (SDR), cujo uso é medida 

excepcional para viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde 

pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19). 

§ 1º Acionado o SDR pela Presidente do Core/SC, as deliberações do Plenário serão 

tomadas por meio de reuniões virtuais. 

§ 2º A Presidente do Coren/SC determinará que as deliberações presenciais sejam 

retomadas tão logo o deslocamento dos conselheiros regionais no Estado de Santa Catarina 

sejam compatíveis com as recomendações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado 

de Santa Catarina. 

Art. 3º O SDR terá como base uma ou mais plataformas que permitirão o debate com 

áudio e vídeo entre os conselheiros regionais, observadas as seguintes diretrizes: 

I – as sessões realizadas por meio do SDR poderão ser disponibilizadas por meio de áudio 

e vídeo, posteriormente às suas realizações; 

II – encerrada a votação, o voto proferido por meio do SDR é irretratável; 

III – nenhuma solução tecnológica utilizada pelo SDR implicará o trânsito de dados 

biométricos de conselheiros regionais pela Internet; 

IV – o processo de votação, a totalização dos votos e o registro dos resultados de votação 

proclamados ocorrerão integralmente em sistemas institucionais do Coren/SC, observados 

os protocolos de segurança aplicáveis; 

V – as soluções destinadas a gerenciar o áudio e o vídeo das sessões poderão valer-se de 

plataformas comerciais, desde que tais plataformas atendam aos requisitos definidos nesta 

Decisão ou em sua regulamentação; 

VI – o SDR deverá funcionar em smartphones que utilizem sistemas operacionais IOS ou 

Android ou notebooks para fins de votação e participação por áudio e vídeo nas sessões; 

VII – a participação por áudio e vídeo nas sessões será possível por meio de plataforma 

homologada pelo Coren/SC, devidamente conectada à internet, e a participação em 

processo de votação requererá equipamento smartphone ou notebook previamente 

habilitado; 
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VIII – o SDR deverá permitir o acesso simultâneo de todos os conselheiros do Coren/SC e 

da Presidência dos trabalhos. A presidente exercerá a mediação da sessão presencialmente 

na sede do Coren/SC; 

IX – durante a sessão em que esteja sendo utilizado o SDR, ficará em funcionamento 

ininterrupto, sob a responsabilidade do Departamento de Tecnologia da Informação para 

solucionar quaisquer dúvidas ou problemas relacionados à operação das plataformas que 

viabilizam a deliberação. 

Art. 4º As sessões realizadas por meio do SDR serão consideradas sessões deliberativas 

extraordinárias do Plenário do Coren/SC, em cuja ata será expressamente consignada a 

informação de que as deliberações foram tomadas em ambiente virtual. 

§ 1º As sessões realizadas por meio do SDR deverão ser convocadas com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas, salvo se realizadas em sequência. 

§ 2º Nas sessões convocadas por meio do SDR deverão ser apreciadas, preferencialmente, 

matérias relacionadas à emergência de saúde pública internacional referente ao coronavírus 

(Covid-19). 

Art. 5º Ficam suspensas as Reuniões Ordinárias de Plenário do Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina nº 588 e 589.   

Art. 6º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, 

com validade pelo período que durar a pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-

Cov-2), devendo ser homologada na próxima Reunião Ordinária do Plenário do Coren/SC. 

 

Florianópolis, 17 de abril de 2020. 
 

 

 

 

                                                                                      
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  
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DECISÃO COREN/SC Nº 010/2020 DE 26 DE MAIO DE 2020. 

 

 

 

   “Define diretrizes realizar o teste da Covid-19 aos 

empregados do Coren/SC quando necessário” 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e 

conjunto com a Secretária da autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais 

conferidas pela Lei nº 5.905/73 e, nos termos do Regimento Interno do Regional aprovado 

pela Decisão Coren/SC nº 011/14 e homologação pela Decisão Cofen nº 117/15. 

 

Considerando a competência estabelecida à Diretoria do Coren/SC no art. 38 do 

Regimento Interno do Regional. 

Considerando que é responsabilidade do Coren/SC promover preventivamente a saúde e 

bem-estar dos seus empregados contribuindo para a redução de doenças decorrentes das 

complicações causadas pela gripe e, consequentemente, para minimizar a ampliação do 

quantitativo de afastamentos por motivos de saúde, além de promover maior bem estar e 

tranquilidade aos empregados que desempenharem suas atividades laborais em diversas 

cidades do Estado de Santa Catarina. 

 

Considerando o acompanhamento diário e atualização das medidas de combate a crise 

relacionada à Pandemia da COVID-19; 

 

Considerando a necessidade de implementar medidas administrativas relacionadas ao 

funcionamento do Coren/SC e suas atividades no período em que se verifica a Pandemia; 

 

Considerando a necessidade de estabelecer medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, voltada aos empregados(as) do Coren/SC; 

 

Considerando que no mercado não há disponível para aquisição dos testes para a Covid-

19, apenas a aplicação diretamente pelos laboratórios; 

 

Considerando a pesquisa de mercado nos laboratórios que atendem a Grande 

Florianópolis para a aplicação dos testes para a Covid-19; 

 

Considerando, por fim, a deliberação da Diretoria Executiva do Coren/SC; 

  

DECIDE: 

 

Art. 1º Havendo situação em que o empregado do Coren/SC apresente sintomas 

relacionados a Covid-19, tendo este a prescrição médica para realizar o teste e não tendo 

encontrado o referido teste de forma gratuita na rede pública, o Coren/SC irá garantir a 
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realização do teste na rede privada mediante o reembolso ao empregado até o limite de R$ 

300,00 (trezentos reais). 

 

Parágrafo único: Caso o valor encontrado pelo empregado seja superior ao valor 

estipulado no caput deste artigo, a aprovação do valor a maior deverá ser objeto de análise 

prévia pela Diretoria do Coren/SC.  

 

Art. 2º Para ter direito ao reembolso o empregado deverá entregar na Área de Gestão de 

Pessoas a nota fiscal do serviço devidamente atestada, juntamente com cópia da requisição 

médica. 

 

§ 1º Para haver o ressarcimento, a despesa deverá ser encaminhada pela área de Gestão de 

Pessoas para a autorização da Presidência. 

 

§ 2º O comprovante deverá estar em nome do empregado. 

 

Art. 3º O pagamento do serviço é de responsabilidade do empregado, que terá que pagar 

primeiro, para ter o direito ao reembolso.  

 

Art. 4º O reembolso deverá ocorrer até o encerramento do mês subseqüente da ocorrência 

da despesa, não sendo possível o ressarcimento em período posterior. 

 

Art. 5º Será feito reembolso da despesa supra mencionada, dentro da próxima folha de 

pagamento do empregado solicitante, isento dos descontos e encargos, no moldes de 

reembolso do plano de saúde. 

Art. 6º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

Florianópolis, 26 de maio de 2020. 
 

 

 

 

                                                                                      
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  
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PORTARIA COREN/SC Nº 043/2020  

CENTRO DE CUSTO 06.02 – Gestão de Pessoas 

 

“Designa responsável pelo suprimento de 

fundos para pagamento de despesas com 

transporte tipo Uber ou taxi”. 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, juntamente com a 

Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, baixam a seguinte 

determinação: 

 

Art. 1º Designar a Assessora Luiza Morgana Klueger Souza como responsável pelo 

suprimento de fundos para pagamentos de despesas com taxi e transporte de aplicativo tipo 

uber, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o mês de maio de 2020. 

 

Art. 2º A despesas descritas no artigo 2º se justificam pela situação de quarentena em virtude 

da pandemia do Covid-19 ante a necessidade de deslocamento dos empregados e assessores 

do Coren/SC para viabilizar o atendimento presencial na Sede e Subseções do Coren/SC. 

 

Parágrafo único. Haverá ressarcimento das despesas de transporte aos empregados e 

assessores que dependem do transporte coletivo, cuja circulação esteja suspensa por decreto 

municipal ou estadual, para se deslocarem ao trabalho. 

 

Art. 3º O responsável pelo suprimento deverá prestar contas de suas despesas até o 5º dia útil 

subseqüente ao encerramento do mês suprido.   

 

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Florianópolis, 28 de abril de 2020. 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  
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PORTARIA COREN/SC Nº 045 DE 04 DE MAIO DE 2020 
 

 

 

“Nomeia Assessoria Temporária de Comunicação 

no âmbito do Coren/SC”  

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, 

juntamente com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

 

Considerando a crescente demanda na Área de Comunicação do Coren/SC em 

virtude da pandemia do Covid-19; 

 

Considerando o disposto no Artigo 38, inciso XXXII e Artigo 72 Regimento 

Interno do Coren/SC, homologado pela Decisão Cofen 117/2015; 

 

Considerando, por fim, a deliberação do Plenário do Coren/SC em sua 112ª 

Reunião Extraordinária, baixam as seguintes determinações: 
 

 

                        Art. 1º - Nomear Andressa Dreher para o cargo em comissão de Assessora de 

Comunicação do Coren/SC com carga horária de vinte horas semanais em caráter temporário até 

31/12/2020, se não encerrada em momento anterior por qualquer uma das partes. 

 

Art. 2º O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, preenchido com 

o pressuposto de temporalidade e ocupado por pessoa que desfruta da confiança daquele que 

nomeia, nos termos do que dispõe a Resolução Cofen nº 425/2012 e a Constituição Federal. 

 

                       Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Art. 4º - Publique-se. 

 

Florianópolis, 04 de maio de 2020. 

 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  
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PORTARIA COREN/SC Nº 047/2020 

 

“Designar Grupo de Trabalho” 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, 

juntamente com a Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

baixam as seguintes determinações: 

 

Art. 1º - Designar Grupo de Trabalho abaixo nominado, sob a Coordenação da 

primeira, para realizar análise técnica das máscaras cirúrgicas descritas no Chamamento 

Público nº 001/2020: 

 

1- Enf. Aline Carla K. Grudtner, Coren/SC 0290154 

2- Enf. Alessandra Cesarino da Rosa, Coren/SC 0324447 

3- Thiago da Silva Alves, Engenheiro da Segurança do Trabalho 

 

                   Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e tem 

validade de trinta dias. 

 

Florianópolis, 26 de maio de 2020. 

 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  
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PORTARIA COREN/SC Nº 048/2020 – PAD Nº 179/2020  

CENTRO DE CUSTO 06.02 – Gestão de Pessoas 

 

“Designa responsável pelo suprimento de 

fundos para pagamento de despesas com 

transporte tipo Uber ou taxi”. 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, juntamente com a 

Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, baixam a seguinte 

determinação: 

 

Art. 1º Designar a Assessora Luiza Morgana Klueger Souza como responsável pelo 

suprimento de fundos para pagamentos de despesas com taxi e transporte de aplicativo tipo 

uber, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o mês de junho de 2020. 

 

Art. 2º A despesas descritas no artigo 2º se justificam pela situação de quarentena em virtude 

da pandemia do Covid-19 ante a necessidade de deslocamento dos empregados e assessores 

do Coren/SC para viabilizar o atendimento presencial na Sede e Subseções do Coren/SC. 

 

Parágrafo único. Haverá ressarcimento das despesas de transporte aos empregados e 

assessores que dependem do transporte coletivo, cuja circulação esteja suspensa por decreto 

municipal ou estadual, para se deslocarem ao trabalho. 

 

Art. 3º O responsável pelo suprimento deverá prestar contas de suas despesas até o 5º dia útil 

subseqüente ao encerramento do mês suprido.   

 

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Florianópolis, 29 de maio de 2020. 

 

 

                                                                                         
Enf. Msc. Helga Regina Bresciani   Enf. Msc. Daniella Farinella Jora 

 Coren/SC 29.525     Coren/SC 118.510 

        Presidente              Secretária  
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Florianópolis, 28 de maio de 2020. 

 

“Enfermagem é gente cuidando de gente!”  

(Wanda de Aguiar Horta)  

 

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) e a Associação 

Brasileira de Enfermagem – Seção Santa Catarina (ABEn/SC) tornam público este 

MANIFESTO em defesa da Enfermagem e por consequência a defesa da saúde de toda 

população catarinense. 

  

A pandemia que assola o planeta vem a cada dia desvelando que o cuidado e a solidariedade 

são a essência de uma vida digna. A humanidade ressignificou conceitos e paradigmas com 

a necessidade premente de distanciamento social e, neste contexto, a Enfermagem ganhou 

visibilidade ao manter o papel que historicamente tem de atuar junto com as equipes de 

saúde na atenção integral às pessoas. No entanto, o momento revela que é preciso valorizar 

o protagonismo dos profissionais de Enfermagem, que atuam em 90% das ações realizadas 

em saúde e representam o maior número entre os profissionais da área no Brasil.   

  

Em nosso Estado é essencial garantir proteção aos mais de 62 mil Enfermeiras(os), 

Técnica(os) e Auxiliares de Enfermagem catarinenses, para que estes  continuem fazendo-

se presente ao lado e garantido assistência do usuário, família e sociedade, pois sua 

formação contemplam  competências técnicas, científicas e humanísticas, que são aplicados 

no cotidiano assistencial do seu trabalho e possuem na sua essência o cuidar.  

  

O cuidado é uma necessidade humana, portanto cremos que cada cidadão e cidadã 

catarinense têm direito de acesso ao cuidado, como parte da totalidade do atendimento em 

saúde oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. A Enfermagem como uma das 

profissões que integram o setor, possui o compromisso de assegurar o cumprimento das 

necessidades sociais em saúde. 

 

A arte de cuidar é o que move nossa profissão, sendo assim, qualquer mudança qualitativa 

que se queira empreender na profissão, no sentido de ser promotor de nossa cidadania e no 

estimulo à cidadania de outro, precisa ocorrer no exercício de solidariedade e na união de 

esforços. 

 

Com base nessa crença fundamental, compreendemos a necessidade de agregar valores, 

reunir esforços e potenciais.  As organizações da Enfermagem já tem uma trajetória 

marcada pela consolidação de inúmeras bandeiras, como uma formação de qualidade, a luta 

pela jornada de trabalho de 30 horas semanais, definição legal de um piso salarial justo, 



aposentadoria especial,  enfim, ambiente e condições de trabalho adequados, que permitam 

ao profissional de Enfermagem explorar suas competências como cidadão e responsável 

pela saúde das pessoas. 

 

O Coren/SC e a ABEn/SC tem manifestado publicamente a preocupação com 

o  crescimento desordenado do número de casos da COVID-19 no Estado, e, em especial, 

entre os profissionais de Enfermagem que se expõem, por estarem diretamente em contato 

com o paciente durante todo o seu atendimento, em alguns casos por falta de equipamentos 

de proteção individual em quantidade e qualidade, pelo dimensionamento inadequado, 

duplas e triplas jornadas de trabalho e também, pela insuficiência de capacitação 

permanente das equipes. 

 

As organizações de Enfermagem em Santa Catarina tem muito a fazer para prosseguir 

construindo os alicerces do projeto político profissional que garanta condições de um fazer 

Enfermagem por meio de um cuidado responsável, fundamentados em  princípios éticos e 

humanísticos, assim como, continuar fortalecendo a articulação e mobilização  da 

Enfermagem com os usuários do SUS, visando uma assistência de qualidade e segura  para 

todos. 

 

Os direitos fundamentais em quaisquer de suas vertentes estão sempre voltados à pessoa 

humana e, mais do que isso, volta-se à proteção da dignidade. Não basta pura e 

simplesmente imaginar um direito voltado à pessoa. O grande desafio se faz além do direito 

imaginado, visando possibilidades de garantias a eficácia e eficiência destes direitos.  

 

No ano do bicentenário de Florence Nigthingale e quando o mundo comemora 2020 como o 

Ano Internacional da Enfermagem e da Obstetrícia por indicação da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), a Enfermagem Catarinense é reconhecida como essencial à população e 

faz a história no combate ao novo coronavírus, mas ainda sofre com a discriminação, com 

baixas remunerações e precisa lutar por melhores condições de trabalho e direitos a uma 

vida digna. Não podemos admitir que mais profissionais de Enfermagem percam suas vidas 

durante as atividades laborais. 

 

Neste ano, em que se evidencia o mérito dos profissionais de Enfermagem, a sociedade 

reconhece a essencialidade, a competência, a coragem, a garra, o profissionalismo, a 

humanidade e a ética destes profissionais, como  profissão vital à saúde da população, em 

todo o ciclo da vida, desde o nascimento até o processo de morte e morrer. Vimos agradecer 

imensamente as palmas que a Enfermagem recebe, no entanto, manifestamos nosso pedido 

de respeito, solidariedade, consolidação de nossas bandeiras já citadas neste documento e 

valorização das(os)  Enfermeiras(os),  Técnicas(os) e Auxiliares de Enfermagem que estão 

em todos os municípios do Estado cuidando da população diuturnamente com 

conhecimento, competência e compaixão. 

 

 

Cuidar dos profissionais de Enfermagem é cuidar da saúde da população! 

(OMS, 2020) 

 

#ForçaEnfermagem. #Juntoscontraocoronavírus. #juntossomosmaisfortes 
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