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ESTADO DO PARANA

TERMO DE cooPnnr.çÃo rÉcNrc,q.

Termo de Cooperação Técnica que celebram o
Município de Foz do lguaçu, por intermédio
da Secretaria Municipal de Saúde, e o

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
_ COREN/PR.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Praga Getúlio Vargas, 280, Centro, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 76.206.60610001-40, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, por intermódio da

Secretaria Municipal da Saúde, e o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
PARANÁ, Autarquia Federal, críada pela Lei Federal ne 5.905173, inscrita no CNPJ/MF sob na

75.078.81610001-37, com sede em Curitiba - PR, na Rua Professor João Argemiro Loyola,74,
Bairro Seminário, representado por sua Presidente, SIMONE APARECIDA PERUZZO,
brasileira, divorciada, Enfermeira, portadora da Carteira de Identidade Profissional - COREN/PR
ne 21.211, inscrita no CPF/MF sob ne 462.539.989-00, aqui denominado COREN/PR, celebram o
presente TERMO DE COOPERAÇÃO fÉCNfC,q., que seráregido pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO:

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto estabelecer cooperação técnica entre os

partícipes, proporcionando o protagonismo dos profissionais de enfermagem, por meio da adesão

aos "Protocolos de Enfermagem", que servirão de referênciapara o atendimento de enfermagem,
respeitando a competência técnica dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem,
garantindo a segurança e a qualidade da assistência de enfermagem aos usuários.

E, ainda, implantar e implementar os Protocolos de Enfermagem otimizando o processo de

trabalho dos Enfermeiros, bem como a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE),
determinada pela Resolução COFEN 35812009.

Parágrafo único. A SAE, a partir de métodos, diretrizes, norr.nativas e instrumentos orientativos,
torna possível a operacionalização do Processo de Enfermagem, bem como promove a segurança

do trabalhador e usuario.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSULTA DE ENF'ERMAGEM

A Consulta de Enfermagem é ato privativo do Enfermeiro, conforme dispõe a alínea "i", inciso I
do art. 1l da Lei Federal ne 7 .498186
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o Enfermeiro desempenha papel preponderante na efetivação do qtÍ?T". unico de saúde nos

diversos espaços do município e .""iãtá sua essência e especificidade no cuidado ao ser

humano, foõado paraapessoa e a família'

CLÁUSULA TERCEIRA. DO PROCESSO DE ENFERMAGEM

o processo de Enfermagem se organiza em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e

recorrentes:

I - Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem): Processo deliberado'

sistemático e contínuo , realizado com ot auxílio de métodos e técnicas variadas' que tem por

finalidade a obtenção de informaç0., ,oú. u f.,,ou, família ou coletividade humana e sobre suas

t.tfottut em um dado momento áo processo saúde e doença;

II - Diagnóstico de Enfermagem: Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na

primeira etapa, que culmina com u iã.uau de' decisão .ro-ur" os conceitos diagnósticos de

enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade

humana em Ìrm dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção

das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados;

III - Planejamento de Enfermagem: Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das

ações ou intervenções de enfermage-;;*tã" rearizadasface às respostas da pessoa, família ou

coletividade humana em um dado momLnto do processo saúde e doença, identificadas na etapa de

Diagnóstico de Enfermagem;

IV - Implementação: Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de

Planej amento de Enfermagem;

v - Avaliagão de Enfermagem: Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de

mudanças nas respostas da pessoa, fu^ríiu ou coletividade humana em um dado momento do

processo saúde doença, para determi";;;t ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o

resultado esperado; e de verifi caçáoãu-n"""r.idade de mudangas ou adaptações nas etapas do
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Processo de Enfermagem.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRIGAÇÕns covruNs

os partícipes deverão, na medida de suas capacidades e respectivas atribuições legais ou

regimentais, por meio de mútua e ampla colaboração:

I-promoveraampliaçãodoacessoedapráticaclínicaaosProfissionaisdeEnfermagemna
Atenção primária â sária", na Média CoÀplexidade Municipal e nas areas de Urgências e

Emergências do MunicíPio;

II - reconhecer a consulta de Enfermagem como atividade independente e privativa do

Enfermeiro, cujo objetivo propicia 
"onãiçá"Ipara 

melhoria da qualidade de vida por meio de uma

abordagem contextuali zada eparticipativa, respaldada por umã série de dispositivos legais que

orientam uma prática ética e segura; T
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III - estabelecer normativas técnicas, a fim de reconhecer a competência da enfermagem para

autorizar a solicitação de exarnes complementares, a prescrição de medicamentos e

encaminhamentos de usuários a outros serviços, em conformidade com protocolos ou outras

normativas técnicas estabelecidas;

IV - contemplar nos processos de qualificação da atenção à saúde o Processo de Trabalho da

Enfermagem, a sistematizagão da Assistência de Enfermagem (sAE) e o Processo de

Enfermagem (PE);

V - elaborar e implementar, conjuntamente, Protocolos Clínicos Terapêuticos;

VI - elaborar paleceres e realizar visitas técnicas e perícias' visando à apuração e a resolução de

fatos que possam configurar a inadequaJa prestação ãe agões e serviços de saúde/enfefinagem;

vII - validar práticas recorrentes nas unidades de saúde por necessidade na agilização de

processos de trabalho;

vm - aproximar os Enfermeiros das diversas diretrizes internacionais da préticade enfermagem;

IX - responsabilizarem-se pela divulgação das ações desenvolvidas em razáo do objeto constante

no presente Termo de Cooperação Técnica'

CLÁUSULA QUINTA _ DAS OBRIGAÇÓES DO MUNICÍPTO DE FOZ DO IGUAÇU

O Município, por meio do presente Termo' compÏomete-se a: 
:

I - cumprir o disposto na Lei Federal ne 7 .498186, que regulamenta o exercício da enfermagem;

II - promov er aprâIicaclínica do Enfermeiro;

III - otimizar o processo de trabalho do Enfermeiro, visando ao atendimento integral ao paciente'

reconhecendo a sua capacidade te"ni",ãìãtu *alir.,-inuestigação e tomada de decisão;

IV - validar práticas recorrentes nas unidades de saúde poÍ necessidade na agilização de

processos de trabalho; e

v - viabil izar a implantação dos protocolos, promovendo e autorizando os profissionais de

enfermagem a pa*iciparern-das reuniões de capacitação'

CLÁUSULA SEXTA _ DAS OBRIGAçÕES DO COREN/PR

São obrigações do COREN/PR:

I - aproximar os Enfermeiros daS diversas diretrizes internacionais da prâticade Enfermagem;

II _ varidar práticas recorrentes nas unidades de saúde pof necessidade na agilização de processos

fl.03
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III - disponibilizar ao município os módulos de "Protocolos de Enfermagem" e promovel a

capacitagão dos profissionais pan asua correta utilização;

IV - prestar, sempre que solicitado pelo município e dentro das suas possibilidades estruturais'

institucionais e legais, orientação , upoil ,;;i"", inclusive por meio de elaboração de pareceres'

visitas técnicas e periciais; e

v - auxiliar os profissionais de Enfermagem a aproximar os Enfermeiros das diversas diretrizes

internacionais da prática de Enfermagem'
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CLÁUSULA SÉTIMA _ DA VIGÊNCIA

dias

Curitiba/PR.

Prefeito Municipal

Testemunhas:

S

Conselho Regional de Enfermagem

do Paraná - COREN/PR

O presente Termo de Cooperação Técnic a entrarâem vigor na data da sua assinatura e tem como

pfazode vigência 3 (três) anos, podendo ..r renovado sucessivamente e rescindido por iniciativa

de qualquer das partes, mediante aviso;;J;;t escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta)

CLÁUSULA OITAVA _ DA INEXISTÊNCTA. DE ÔNUS FINANCEIRO

o presente Termo é elaborado em carâterde estrita colaboração em area de interesse comum' não

gerando, portanto, qualquer espécie de ônus financeiro para as instituições pactuantes'

;"11y,Ìfr^r*ïrmr-."rirï3Ël'.ivas ao cumprimento deste rermo, as partes elegem o foro de

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo de Cooperação Técnica' em

2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas'

Foz do Iguaçu' 8 de novembro de 2019

/-c h UJU
Nilton Aparecido Bobato

RG: 4.475.239-5 SSP/PR

Ga"a,,,*. e n^*-ç$.lt*
Adriana Dias Lourenço Izuka' v

CPF: 250.419.238-09
RG: 24.507.481-8 SSPIPR


