
 

 

Plano de Ação: Comissão de Saúde da Mulher – COREN/PR 2018/2020 

O quê Por quê Como Quem Onde Quando 

a) Elaborar com 

celeridade e efetividade 

pareceres técnicos 

relacionados a atuação da 

enfermagem nas áreas de 

saúde da mulher e 

neonatal 

- Atender aos 

questionamentos 

técnicos 

assistenciais de 

enfermagem 

encaminhados ao 

Coren/PR 

- Solicitação da presidente do 

Coren/PR, de parecer 

relacionado a questionamento 

feito via ouvidoria, site, e-

mail; 

- Primeira etapa: A 

coordenadora da CSM designa 

um membro da comissão para 

a redação da minuta do 

parecer; 

- Segunda etapa: A minuta é 

socializada entre os membros 

da CSM, os quais fazem suas 

contribuições; 

- Terceira etapa: Após 

avaliação final da 

coordenação da CSM o 

parecer é encaminhado a 

presidente e em seguida ao 

Plenário do Coren/PR  

- Primeiro etapa: 

membro da CSM com 

determinada expertise 

pela temática; 

- Segunda etapa: 

Todos os membros da 

CSM colaboram com 

leitura e avaliação 

- Terceira etapa: a 

Coordenação da CSM 

faz última leitura e 

finaliza o texto 

-- Primeira 

etapa: 

Minuta - 30 

dias a partir 

da 

solicitação 

da 

coordenação 

da CSM  

Segunda 

etapa: 20 

dias 

Terceira 

etapa: 10 

dias 

 

 

b) Zelar pelo 

cumprimento dos 

Pareceres do Coren/PR e 

Para a garantia de 

atuação 

profissional com 

- Divulgação no site do 

Coren/PR; 

Membros CSM e 

diretoria executiva 

-- -- 



 

 

Resoluções Cofen, 

relativos a enfermagem 

obstétrica, neonatal e em 

saúde da mulher  

vistas a 

qualificação da 

atenção à saúde. 

- Divulgação nas redes 

sociais; 

- Divulgação na imprensa; 

- Atualização do DEFIS; 

- Envio de correspondência as 

instituições (instituições de 

saúde, incluindo SIATE e 

SAMU)  

 

c) Propor reunião 

técnico-científica em 

parceria com a 

Abenfo/ABEn com os 

Secretários de Saúde   

A garantia da 

inserção de 

Enfermeiras (os) 

Obstetras nas 

maternidades de 

gestão municipal e 

estadual, atendendo 

as recomendações 

da Federação 

Internacional de 

Ginecologia e 

Obstetrícia/FIGO a 

Confederação 

Internacional de 

Midwives/ICM, e 

apoiadas pelo 

Cofen, Ministério 

da Saúde e 

Ministério Público. 

Avaliar possíveis parcerias 

com secretarias municipais e 

estadual, por meio da 

elaboração/revisão de 

materiais didáticos, 

capacitações e sugestão de 

estratégias que visem 

fortalecer a Rede de Atenção 

Materna e Neonatal 

Diretoria e membros da 

CSM Coren/PR, 

diretoria da ABEn-PR 

e Abenfo-PR. 

Secretaria 

Estadual de 

Saúde; 

Secretárias 

municipais de: 

Curitiba, 

Maringá, 

Cascavel, 

Londrina, Ponta 

Grossa e Foz do 

Iguaçu; hospitais 

de grande porte; 

coordenação 

SAMU. 

2019/2020 



 

 

 Discussão sobre a 

Violência 

Obstétrica e formas 

de enfrentamento 

    

d) Participar dos 

Comitês de Prevenção da 

Mortalidade Materna e 

Neonatal do Paraná 

(Hospitalares, 

Municipais, Regionais e 

Estadual). 

Considerando a 

importância 

inequívoca da 

definição do perfil 

epidemiológico da 

mortalidade 

materna e das 

estratégias para a 

qualificação da 

saúde materna e 

neonatal. 

- Participar das reuniões; 

- Participar dos eventos 

propostos; 

- Propor estratégias de ação 

junto aos Comitês (Como: 

Recolhido assinaturas das 

CSM dos Coren(s), presentes 

no Cofen (abril, 2018) em 

favor da manutenção do 

Comitê Estadual do 

Mortalidade Materna; 

CEPMM-PR:   

Titular – Vera Rita da 

Maia  

Suplente -  Kátia Mara 

Kreling Vezozzo  

 

PróVida:  

Titular: Marcelexandra 

Rabelo Suplente – 

Tatiane Herreira 

Trigueiro 

 

Comitê Municipal de 

Mortalidade Materna 

de Londrina:  

Kátia Mara Kreling 

Vezozzo 

 

Redes de Atenção à 

Mulher em Situação 

de Violência: 

Marcelexandra Rabelo  

Curitiba 

 

 

 

 

 

Curiitba 

 

 

 

 

Londrina 

 

 

 

 

 

Curitiba 

Conforme 

cronograma 

 

 

 

 

Conforme 

cronograma 

 

 

 

 

Conforme 

cronograma 

 

 

 

 

Conforme 

cronograma 



 

 

e) Participar de 

Comitês, Comissões e 

espaços de controle 

social. 

 

Considerando a 

importância de 

estratégias para a 

qualificação da 

saúde da mulher e 

neonatal  

- Participar das reuniões; 

- Participar dos eventos 

propostos pelos 

Comitês/Comissões; 

- Participar das Conferências 

de Saúde; 

- Propor estratégias de ação 

junto aos Comitês/Comissões 

em prol da saúde da mulher e 

do neonato;  

Comitê dos Direitos 

da Mulher de 

Cascavel: 

Alessandra C. Engles 

dos Reis 

 

Comitê de 

Aleitamento Materno 

de Londrina:  

Kátia Mara Kreling 

Vezozzo 

 

Cascavel 

 

 

 

 

 

Londrina 

Conforme 

cronograma 

 

 

 

 

Conforme 

cronograma 

 

f) Ampliar o respaldo a 

Enfermagem obstétrica 

que assiste a partos 

domiciliares  

Para o direito do 

exercício da 

profissão conforme 

legislação e demais 

documentos 

vigentes. 

 

- Zelar pela legislação vigente 

(conforme item B); 

- Apoiar eventos da área; 

 

Membros CSM   

g) Caracterizar os 

especialistas em saúde da 

mulher, obstetrícia e 

neonatologia 

Traçar o perfil da 

enfermagem 

especialista em 

Obstetrícia/Saúde 

da Mulher no 

Paraná 

- Realizar levantamento do 

número de inscritos no 

Coren/PR, como especialistas 

em Saúde da Mulher e 

Obstetras; 

- Encaminhar questionário via 

e-mail;  

CSM 

Tecnologia da 

Informação e Diretoria 

do Coren/PR  

Em todo o Estado - 2018/2019 



 

 

h) Incentivar o registro de 

especialista na área junto 

ao Coren/PR. 

Aumentar o 

número de inscritos 

na área  

- Publicar nas diversas mídias 

de acesso do Coren/PR; 

 

- Realizar nota informativa 

para as escolas, conforme a 

Resolução Cofen 516/2016 

- CSM, Assessoria de 

Comunicação e 

Direção do Coren/PR 

 

-Tatiane Herreira 

Trigueiro 

Site/Facebook do 

Coren/PR. 

2018/2019 

i) Caracterizar as 

instituições de ensino em 

saúde da mulher, 

obstetrícia e neonatologia 

Manutenção de 

comunicação 

efetiva quanto a 

atualização das 

responsabilidades 

legais da profissão 

- Identificar quais são as 

instituições formadoras (e o 

número);  

- Conhecer quais são os 

campos de estágio/hospitais 

dos cursos de Enfermagem em 

Obstetrícia 

(Residência/Especialização) 

CSM: Marcelexandra 

Rabelo e Tatiane 

Herrera Trigueiro 

Em todo o Estado 2019 

j) Desenvolver estratégias 

para o enfrentamento da 

Violência Obstétrica. 

Erradicar a 

violência obstétrica 

- Textos na mídia; 

- Textos nas redes sociais; 

- Práticas educativas propostas 

no item “m”; 

- Participação em palestras e 

aulas 

- Rodas de conversa com a 

Defensoria Pública do Paraná, 

em parceria com a Abenfo e 

Rede Feminista de Saúde -PR 

CSM, Assessoria de 

Comunicação e 

Diretoria do Coren/PR 

 

 

 

 

CSM 

1;2 Site/Facebook 

do Coren/PR. 

 

 

 

 

 

Curitiba 

 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

k) Retomar junto aos 

fiscais (DEFIS) a 

avaliação do instrumento 

de fiscalização em 

Avaliar projeto de 

construção do 

instrumento de 

fiscalização 

- Reunião da CSM com o 

DEFIS 

- Visitas fiscalizatórias em 

conjunto com o DEFIS 

Fiscais e CSM Preferencialmente 

as cidades sedes 

das subseções 

1º Semestre 

2020 



 

 

serviços de saúde 

obstétricos. 

desenvolvido em 

2016 

l) Organizar e 

desenvolver 

cursos/eventos/atividades 

de atualização para 

enfermagem no âmbito 

da programação do 

Coren/PR Atualiza 

 - Organizar Curso no CBEn 

em Curitiba em novembro de 

2018;  

 

- Realizar práticas educativas 

sobre aspectos legais e éticos 

na Assistência de 

Enfermagem em saúde da 

mulher e neonatal; 

- Realizar oficinas sobre Boas 

Práticas Obstétricas:  

1. Pré-natal  

 

 

 

 

 

 

2. Parto 

3. Puerpério  

 

 

 

- Organizar oficina sobre 

Enfermagem e a garantia dos 

Alessandra C. Engles 

dos Reis; Kátia Mara 

Kreling Vezzozo 

 

 

 

 

Alessandra C. Engles 

dos Reis 

 

 

- Alessandra C. Engles 

dos Reis 

- CSM 

- CSM 

- CSM 

 

 

- CSM 

 

 

 

 

- CSM 

 

 

Curitiba 

 

 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu 

Cascavel 

 

 

Cascavel 

Curitiba 

Londrina 

Maringá 

 

 

Cascavel 

Curitiba 

Londrina 

Maringá 

 

 

Cascavel 

Curitiba 

Londrina 

Nov/2018 

 

 

 

 

 

 

Out/2018 

Out/2018 

 

 

Set/2018 

2019 

2019 

2019 

 

 

2020 

2020 

2020 

2020 

 

 

2020 

2020 

2020 



 

 

 

direitos sexuais e reprodutivos 

das mulheres; 

 

- Organizar evento sobre a 

Atenção Integral a Saúde da 

Mulher: da menarca ao 

climatério; 

 

 

- CSM 

Maringá 

 

Curitiba 

2020 

 

2020 

 

 

 

 

m) Participação no 

CBCENF 

Divulgação do 

trabalho realizado 

pela CSM do 

Coren/PR 

Apresentação das Atividades  Membro CSM 

Diretoria Coren/PR 

 

 

 

Campinas 

 

Foz do Iguaçu 

 

Cidade a decidir 

 

Anual 

n) Articular Comissões 

Saúde da Mulher dos 

Coren da Região Sul 

Organizar Fórum 

Comissões Saúde 

da Mulher da 

Região Sul 

 CSM e Diretoria do 

Coren/PR 

Florianópolis 2019 


