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Coren-AM de cara nova!

    O Conselho Regional de Enfermagem do 
Amazonas  – Coren/AM iniciou o ano de 
2014 com nova sede.

Um Conselho mais amplo. 

Um lugar mais aconchegante. 

Um espaço mais adequado para 

o profissional de enfermagem.
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EXPEDIENTE

O Informativo do Coren-AM é uma publicação 

oficial trimestral e de distribuição gratuita do 

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.
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     A consciência histórica dos 
profissionais de Enfermagem do e 
no Amazonas é marcada pela 
atuação das suas entidades de 
classe e, aí, o Conselho Regional de 
Enfermagem do Amazonas – 
Coren-AM, órgão normatizador e 
fi sca l i zador  do exe rc í c io  da 
profissão, se destaca em atuação e 
c o m p r o m e t i m e n t o  p a r a 
salvaguardar a vida das pessoas – 
usuários dos serviços de saúde 
pública e privado e profissionais de 
enfermagem que neles atuam e, 
por conseguinte, livrá-los dos falsos 
profissionais de enfermagem. Em 
um estado amazônico de dimensão 
geográfica continental e com 
acessibilidade difícil aos seus 
municípios, a fiscal ização do 
Coren-AM, objeto da finalidade 
ímpar do Coren-AM, tem sido 
desafiadora, contudo, exitosa por 
vir contribuindo com a mudança do 
cenário que estava a enfermagem – 
d e s a s s i s t i d a  p e l o  ó r g ã o  e 
desacreditada pelos profissionais 
de enfermagem. Estamos fazendo 
mudança! 

Nossa gestão tem sido incisiva no 
cumprimento da legislação de 
enfermagem, no ir onde está o 
profissional de enfermagem e ouvi-
los para entender as necessidades 
que serviu de base para o nosso 
planejamento estratégico no inicio 
de 2012, haja vista que a partir 

delas cr iamos proje tos para 
verdadeiramente mudar a imagem 
do nosso Coren-AM – trabalhar 
com e pela Enfermagem! 

Hoje, depois de dois anos 
s a n e a n d o  i n t e r n a m e n t e  a s 
dificuldades deixadas por gestões 
anteriores, se assim não fossem, 
teríamos recebido um Coren-AM 
organizado administrativamente e 
financeiramente, o que não foi o 
caso. Mas, quero por meio desse 
editorial dizer que não fomos nós 
sozinhos que já mudamos a cara 
do Coren-AM, mas com vocês – 
enfermeiros, enfermeiras, técnicos 
e técnicas de enfermagem e 
auxiliares de enfermagem! Luta 
árdua, mas como bem está escrito 
no livro dos livros: não se joga 
pedra em árvore que não dá bons 
frutos! 

Por fim, deixo aqui todo o 
respeito que esta gestão tem por 
v o c ê  P R O F I S S I O N A L  D E 
ENFERMAGEM e convido você a 
ler,  t r imes t ra lmente , nosso 
Boletim Informativo do Coren-
AM, a ver, diariamente, nosso site 
e a participar, sem custo nenhum 
a você, dos nossos projetos, haja 
vista que isso é apenas um dos 
investimentos do pagamento da 
sua anuidade. Pode acreditar, 
nossa fortaleza e valorização 
estão na visão de sermos o 
C o n s e l h o  P r o fi s s i o n a l  d e 
Enfermagem da Região Norte de 
excelência em gestão, sendo o 
Coren-Am referencial para o 
Brasil e estamos trabalhando 
para isso. Venha para o Coren-
AM como o Coren-Am está indo 
até você: Coren-AM é seu, é 
n o s s o ,  é  d o  p o v o  e  d a 
Enfermagem amazonense! 

David Lopes Neto
Presidente do Coren-AM
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O Coren-AM lançou no mês de março um projeto 
pioneiro e ousado, Coren Capacita. Este tem por 
objetivo capacitar profissionais de enfermagem na 
capital e no interior. O projeto, na sua plenitude, se 
destaca dos demais por alcançar cidades no Amazonas 
tendo em vista às dificuldades geográficas, que são 
peculiares a região. 

O conselheiro do Coren-AM, enfermeiro Clodoaldo 
Almeida, destacou dois pontos importantes: “A 
iniciativa que aproxima o Coren dos profissionais de 

enfermagem; e o conhecimento e capacitação para o interior 
do estado”, ressaltou.

Projeto pioneiro do Coren-AM chega ao 
interior do Amazonas

Coren - AM levando capacitação aos profissionais de enfermagem

Curso preparatório para concurso ofertado pelo 

Coren-AM é destaque no estado

Iniciou no mês de março no Conselho Regional de 

Enfermagem do Amazonas, o Projeto “Coren 

Capacita” que contempla o curso preparatório para 

concurso público – HUGV e SUSAM. O projeto visa 

capacitar profissionais de enfermagem com cursos 

livres e preparatórios.

“O curso preparatório faz parte de um grande 

Projeto deste Regional, o Coren Capacita, que é 

preparar os inscritos (enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem) para alcançarem uma 

melhor colocação nos concursos públicos”, 

Presidente do Coren-AM David Lopes.

 “Esta é uma oportunidade importante que nosso 

conselho está ofertando para nós, e é uma 

capacitação de qualidade”, Enfermeira Márcia 

Gonçalves.

“Os cursinhos preparatórios são pagos, e o Coren vem ao 

encontro de nossas necessidades e oferta esta oportunidade de 

nos prepararmos para o serviço público”, Técnico de 

enfermagem Diego Rodrigues.

Presidente do Coren-AM, David Lopes, na abertura do curso preparatório
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Coren-AM de cara nova!
Um Conse lho mais  amplo,  um lugar  mais 

aconchegante, um espaço mais adequado para o 

profissional de enfermagem. Em 2014, o Conselho 

Regional de Enfermagem do Amazonas – Coren/AM 

iniciou o ano com nova sede, que fica na Avenida André 

Araújo, Aleixo. 

Após avaliação técnica foram detectados aspectos 

físicos da antiga sede, localizada no Centro, que 

dificultava o atendimento. Por conta disso, a gestão 

2012-2014 trabalhou para reverter esse quadro tendo 

em vista a preocupação com os inscritos, já que grande 

parte do prédio da sede no Centro estava 

comprometida. Com um espaço mais adequado e amplo, o 

Coren-AM recebe a todos os profissionais e visitantes com uma 

melhor infraestrutura.

Nova sede do Coren-AM

Quem viu aprovou. Conta aí!

“A nova sede está ótima e 
compensa o trânsito, pois 
chegamos  em um lugar 
adequado para atendimento”, 
enfermeira Daniela Rabelo.“Aqui ficou bem melhor, um 

espaço adequado para nos 

receber”, enfermeira Anne 

Crespo.“A mudança oferece um melhor 
atendimento aos profissionais 
de enfermagem”, enfermeira 
Juliana Moreira.

“O espaço é amplo, adequado e 
perfeito para os profissionais de 
enfermagem”, técnica de enfermagem 
Daniele de Souza. “Ficou bem melhor. Aqui eu me sinto 

mais acolhida”, técnica de 
enfermagem Kateanne Pinho.
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'Exercício sem habilitação na enfermagem' é manchete de jornal

Jornal A Crítica aborda luta dos 
profissionais de enfermagem pelas 

30h semanais de trabalho

     Jornal A Crítica publicou reportagem feita com o 

presidente do Conselho Regional de Enfermagem – 

COREN/AM, enfermeiro Dr. David Lopes, sobre as 

atividades realizadas pelo Conselho na semana de 

enfermagem e destacou a luta pela aprovação do 

Projeto de Lei 2295/00 que regulariza às 30h semanais 

de trabalho para a categoria.

   O jornalismo da TV Amazon Sat exibiu reportagem sobre a 'I 

conferência sobre Políticas em Saúde da Mulher' e 'I Workshop 

em linhas de cuidado em saúde da mulher', evento que contou 

com a participação da conferencista e professora titular da 

escola de enfermagem da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Dra. Maria Antonieta Tyrrel. 

TV Amazon Sat exibe reportagem 
sobre Conferência e workshop em 

saúde da mulher

exercendo atividades de técnicos e auxiliares, colocando 

em risco a vida dos pacientes. 

     O Jornal 'A Crítica' trouxe a tona o exercício ilegal da 

profissão de enfermagem no Estado do Amazonas. 

Com a chamada: “Exercício sem habilitação” a 

reportagem feita pela repórter Ana Célia Ossame, 

divulgou que mais de 770 pessoas estariam exercendo 

a profissão com vínculo no estado sem inscrição no 

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas 

(Coren/AM), enquanto nas unidades do município 

seriam mais de 140.

Em entrevista ao jornal, o presidente do Coren/AM, 

enfermeiro Dr. David Lopes, informou que em algumas 

situações, até mesmo pessoas analfabetas estão 

EXPEDIENTEImprensa local alerta: “uso de jalecos na rua pode trazer riscos”

contrário do que a maioria das pessoas pensa, o risco de 

infecções transmitidas por bactérias nos jalecos é maior 

no sentindo hospital-rua do que  rua-hospital. Mesmo 

assim, não há uma 

higienização específica 

dos jalecos, e no geral, 

os profissionais lavam o 

uniforme cada um do 

seu jeito. 

A estreia do jornal Dez Minutos aos domingos 

levantou o risco que o profissional de saúde pode 

estar carregando no jaleco ao usá-lo fora do 

ambiente hospitalar. As informações obtidas por 

meio do presidente do Conselho Regional de 

Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), David 

Lopes, alertou quanto ao risco de transmissão de 

doenças por meio desse ato.

Segundo o presidente do Coren-AM, David 

Lopes, a prática ocorre, na maioria das vezes, por 

status pessoal. Ainda de acordo com Lopes, ao 

4
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O Coren-AM participou do 16º 
Congresso Brasileiro dos Conselhos 
de Enfermagem – CBCENF, realizado 
em outubro de 2013, em Vitória-ES. A 
delegação do Coren-AM, formado por 
conselheiros, colaboradores, anjos da 
enfermagem e acadêmicos, mostrou 
alegria e a cultura da Amazônia na 
abertura do evento.

Durante o evento, o presidente do 
Coren-AM, David Lopes, ressaltou a 
magnitude do congresso. “Acredito 
que o 16º CBCENF consolide-o como 
um dos maiores do gênero na América 
Latina, onde podemos discutir a 
Enfermagem em vários sentidos, da 
ciência aos serviços”.

A última edição do CBCENF teve como 

DESTAQUES

EXPEDIENTE
Coren-AM leva conhecimento e cultura ao 16º CBCENF

programação foi diversificada entre 
p a l e s t r a s ,  m e s a s  r e d o n d a s , 
comunicações coordenadas e 
exposições de pôsteres de trabalhos 
científicos.

tema central: “Compromisso com a 
Ética e Responsabilidade Social”, e os 
eixos temáticos, “Ética e Legislação em 
Enfermagem” e “Acessibilidade e 
s u s t en t ab i l i dade  no  SUS” .  A 

Coren - AM na abertura do evento

EXPEDIENTEProjeto Anjos da Enfermagem do Amazonas recebe premiação

EXPEDIENTE

coordenados pela Profa. Dra. Arinete 

Veras, abraçaram esse projeto de 

responsabilidade social. São alunos 

voluntários da Escola de Enfermagem de 

Manaus (EEM/Ufam), FHEMOAM, Casa 

da Criança, Grupo GAMMA/FCECON, 

Hosp. Adventista de Manaus e pessoas que 

acreditaram e depositaram confiança no 

Coren-Am”, destacou.

  Os Anjos da Enfermagem - Núcleo 

Amazonas/Conse lho Reg iona l  de 

Enfermagem do Amazonas (Coren-AM)  

recebeu Prêmio Prata no 16º CBCENF, em 

Vitória – ES, pelos trabalhos desenvolvidos 

no estado.

O presidente do Coren-AM, David Lopes, 

parabenizou toda equipe. “Parabéns e 

nossos agradecimentos a todos que, 

Apresentações de Trabalhos

EXPEDIENTE
Amazonas é destaque em produção científica no 16º CBCENF

   Conselheiros, colaboradores e anjos da 

enfermagem do Coren-AM defenderam 

produções científicas no 16º CBCENF, 

resultado do incentivo recebido para 

prática de elaboração de trabalhos de 

pesquisa realizados pelos profissionais e 

colaboradores do Conselho Regional de 

Enfermagem do Amazonas. 

As apresentações contaram com relato de 

experiência de estagiários e anjos da 

enfermagem do Coren-AM, além dos 

setores de administração, comunicação, 

comissão de ética, registro e cadastro e 

fiscalização. O conceito dos avaliadores 

d o s  t r a b a l h o s  f o i  p o s i t i v o ,  e 

parabenizaram a atitude do Coren-AM no 

incentivo da prática de produção científica 

no próprio sistema.

4
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feito em aproximar conselho de classe 

e profissionais de enfermagem. 

“Enfermagem Legal é um projeto que 

já vem sendo desenvolvido na gestão 

2012-2014, e este ano estamos com 

uma programação extensa na capital e 

no interior, e isso nos deixa muito 

contente” finalizou.

4
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Enfermagem Legal aproxima profissionais de 
Enfermagem ao Coren-AM

O Projeto Enfermagem Legal do Conselho 

Regional de Enfermagem do Amazonas 

(Coren-AM), leva atendimento aos 

profissional de enfermagem em lugares 

estratégicos para facilitar ações, como: 

primeira inscrição, emissão de boleto, 

parcelamento de dívidas, entrega de 

carteiras, emissão de nada consta, 

requerimentos diversos e orientações gerais.

A programação na capital iniciou no mês de 

fevereiro. A Secretaria de Saúde de Manaus 

(SEMSA), parceira do projeto, recebeu o 

Coren-AM em suas dependências para 

diversos atendimentos aos profissionais de 

enfermagem.

A subsecretária de gestão e saúde da 

SEMSA, enfermeira Lubélia Sá Freire da 

Silva, relatou que a iniciativa do Coren em 

levar o Conselho até os profissionais de 

enfermagem é muito importante, e elogiou 

a iniciativa. “Como enfermeira acho o 

projeto inovador. Parabenizo a gestão 

porque a enfermagem precisa disso, 

estar mais próximo do seu conselho de 

classe para ser valorizada e ter um 

nível de organização”, enfatizou. 

A enfermeira e subsecretária de gestão 

e saúde ainda destacou a importância 

desta parceira do Coren com a 

secretaria de saúde. “Como gestora, 

para nós é uma segurança, pois é uma 

certeza que nosso profissional de 

enfermagem está  legalmente 

reconhecido e, portanto, pode prestar 

melhor assistência à população”, 

concluiu. 

O secretário do Coren-AM, enfermeiro 

Clodoaldo Almeida, acompanha de 

perto todo o procedimento do projeto e 

disse estar muito feliz com investimento 
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Coren-AM sai na frente e 
implanta Setor de Corregedoria
O Conselho Regional de Enfermagem 
do Amazonas - Coren-AM é o pioneiro 
dentre os conselhos de classe na 
implantação da corregedoria que é 
um setor de natureza administrativa e 
operacional e tem a finalidade de 
gerenciar toda tramitação  dos 
processos éticos e disciplinares da 
enfermagem no âmbito do estado.

A  cor regedora  do  Coren-AM, 
enfermeira Alex Lima, enfatizou um 
dos objetivos principais do novo setor. 
“É receber e processar denúncias de 

natureza ético-disciplinar  oriundas de 
pessoas, entidades de interesse 
l e g í t i m a s ,  c o n c e r n e n t e s  a o 
cumprimento e dispositivos legais da 
enfermagem brasileira”, disse

Enfermeira Alex Lima ainda destacou 
q u e  c o m  a  i m p l a n t a ç ã o  d a 
corregedoria os processos ético-
disciplinares recebem auxílio na 
supervisão, não perdendo os prazos 
de denúncias e averiguações que 
passam pelo Coren-AM.

Corregedora Alex Lima
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Seu voto é 

obrigatório!

ELEIÇÕES
TRIÊNIO 2015 - 2018 

Dia: 13 de Setembro
Horário: 8h às 18h

Conselho�Regional�de�Enfermagem�do�Amazonas
corenAM
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