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Rompendo Barreiras
CAPE chega ao interior do estado e inova
com transmissão ao vivo pela internet.

Expansão e Renovação
Novas subseções marcam
o fortalecimento em todo o estado.
É o COREN-SP construindo o futuro.
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Dia 11 de setembro de 2011, uma data 
para ficar na história da Enfermagem 
brasileira!

Após tantos e tantos anos de um 
processo eleitoral nada democrático, 
que em nenhum momento facilitava 
o acesso dos profissionais ao ato de 
votar em profissionais que fossem de 
sua vontade eleger, estamos vendo uma 
promessa do Presidente do COFEN, Dr. 
Manoel Carlos Neri da Silva, tornar-
se realidade para os profissionais da 
Enfermagem brasileira.

Não foi nada fácil a construção deste 
verdadeiro ato democrático. Foram 
muitas lutas, envolvendo profissionais de 
Enfermagem de todas as representações 
e organizações da categoria, entre 
as quais destacamos a ABEn, a FNE, 
Sindicatos e Sociedades.

Mas não foram somente os órgãos 
representativos que se destacaram nesta 
luta, que, em verdade, já havia sido 
iniciada na década de 1990 e que 
em 2005 teve seu ápice, por meio da 
operação PREDADOR, desencadeada 
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pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, resultando 
na prisão de gilberto linhares, pela prática de graves ilícitos 
que trouxeram imensos prejuízos ao sistema e à imagem da 
profissão. Anos negros. Anos tristes que nunca mais irão voltar. 
Anos em que o autoritarismo e a dilapidação inexorável do 
patrimônio da profissão levaram à Enfermagem que hoje 
vemos, sofrida, explorada e desvalorizada.

Precisamos estar atentos neste processo eleitoral que se 
aproxima para que aventureiros não tenham oportunidade 
mínima de se apossarem do que se conseguiu se reunir, nestes 
últimos cinco anos.

Não podemos dar a mínima oportunidade para que pessoas que 
não pensam e não raciocinam no coletivo cheguem ao poder de 
nossa profissão. A Enfermagem não merece e não pode sofrer 
mais. Estamos crescendo, e muito. Mas ainda é muito pouco perto 
do que temos e podemos alcançar enquanto profissão.

O COREN-SP, um dos maiores aliados do COFEN na luta pela 
dignidade profissional, sempre esteve à frente dos trabalhos 
que levaram à reformulação do Código Eleitoral, brigando 
pelo acesso democrático de fato e de direito.

Os anos duros de repressão
O COREN-SP, a partir de sua atual gestão, sempre se destacou 
na luta pela democracia no Sistema, tendo inclusive enfrentado, 
uma gestão que insistia em interferir no processo eleitoral do 
COFEN, o que levou à eleição do atual Plenário do COFEN, 
responsável pela efetivação da reforma no Código Eleitoral.

Antes, o processo eleitoral era efetivamente escondido dos 
profissionais, geralmente com seus editais publicados somente 
no Diário Oficial do Estado ou Diário Oficial da união, 
em inexpressivas comunicações, tornando inacessível ao 
profissional o conhecimento de datas, regras, etc...

E quando algum grupo de profissionais se aventurava em 
inscrever uma chapa, estratégias eram desenvolvidas para 
ardilosamente impugnar nomes e toda a chapa que ousasse 
enfrentar a gestão em exercício.

A desconstrução desses absurdos eleitorais proporcionou, por 
exemplo, que em 2008 a gestão atual assumisse o COREN-
SP e, junto com grandes nomes da Enfermagem paulista, 
transformasse o COREN-SP no que é hoje, ou seja, um órgão 
respeitado, reconhecido por toda a Sociedade e que se tornou 
uma referência na Enfermagem brasileira.

Assim é que é. Assim é que precisa continuar a ser. O COREN-
SP hoje é, no Brasil, um dos mais respeitados Conselhos 
de Fiscalização e Disciplina no exercício profissional. E em 
colaboração com o COFEN, desenvolveu toda uma estrutura 
de excelência.

O que um processo eleitoral 
democrático proporciona?
Quando perguntamos a nós mesmos o que um processo 
eleitoral democrático de um Conselho poderia trazer de 
beneficio à profissão, basta lembrar que o COREN-SP hoje 
consegue pleno acesso a todas as esferas políticas, sociais 
e profissionais, levando o nome da Enfermagem paulista a 
patamares de respeito nunca antes alcançados, sendo um 

Conselho que possui um dos maiores patrimônios estruturais 
e organizacionais do Sistema Cofen/Corens, com uma sede 
em um edifício de 9 andares, 10 subseções próprias e com 
espaços para eventos e cursos, um Centro de Aprimoramento 
Profissional (CAPE) único no mundo, ônibus itinerante, que é 
uma verdadeira subseção sobre rodas, estrutura tecnológica 
e organizacional equiparada às maiores e mais avançadas 
empresas, que proporcionam aos profissionais de Enfermagem 
amplo e irrestrito acesso ao conhecimento, desenvolvendo um 
exercício profissional livre e isento de riscos profissionais. 

Antes de 2008, o que era o COREN-SP em termos de 
estrutura, organização e respeito junto à Sociedade?

Este é o resultado de um processo democrático, em que um 
grupo de profissionais pode ser eleito não pelo que diz que irá 
fazer, mas porque é competente e mostra que faz.

Para isso, entretanto, torna-se fundamental que cada 
profissional de Enfermagem exerça com consciência seu direito 
de voto, no dia 11 de setembro deste ano, não dando chances 
para que o COREN-SP possa desviar-se do seu caminho.

importante que, seja qual for o desejo da comunidade eleitora 
que definirá o resultado da eleição, é fundamental que, quem 
vier a ser eleito, mantenha e amplie o que hoje existe, ou 
seja, um Conselho forte, de vanguarda, sólido estruturalmente 
e organizacionalmente, onde o profissional de Enfermagem 
seja tratado com respeito, com dignidade e se sinta acolhido 
quando busca atendimento e orientação no seu maior órgão.

um Conselho onde as anuidades pagas por todos os 
profissionais sejam investidas em projetos que construam a 
imagem de uma profissão reconhecida e valorizada pela 
Sociedade. um Conselho em que os investimentos sejam 
transparentes e tragam resultados voltados para a excelência 
do exercício profissional.

um Conselho que se envolva nas lutas da categoria, como ocorre 
atualmente na luta pelas 30 horas e por um piso salarial minimamente 
coerente com a dignidade de um profissional que faz de sua vida 
profissional uma vida de luta pela vida de seu semelhante.

um Conselho que esteja diretamente envolvido, como hoje 
está, em parcerias com representantes sindicais, representantes 
do Ministério Público, representantes da ABEn, da ABESE, 
das Sociedades de Especialistas, das demais Associações 
de Classe, envolvendo as três categorias profissionais, 
desenvolvendo projetos e programas de combate ao 
desemprego, ao assédio moral, pelo primeiro emprego (como 
hoje está sendo implementado pelo PgQ/EPt), pelas melhorias 
das condições de trabalho, proporcionando um exercício 
profissional pleno e seguro.

Este é o resultado de um processo eleitoral pleno e 
democrático. Este é o resultado quando buscamos colocar nas 
urnas a consciência do voto digno.

COREN-SP: RESGATANDO O ORGULHO DE SER 
PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
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CAlENDÁRiO ElEitORAl 
DO COREN-SP - ElEiÇÕES 2011
16/02/2011  instauração do Processo Eleitoral – início da ampla divulgação das eleições – antecedência mínima de 30 dias da 

publicação do Edital nº 1.

16/02/2011 Publicação da Portaria  da Comissão Eleitoral no DOE e no DOu (17.02.2011) uma única vez. Art. 20, §único. 
Publicação do Aviso de Eleições no DOu e no DOE (17.02.2011)

21/02/2011 término do prazo para apresentação de suspeição de membros da Comissão Eleitoral. Art. 17, §2º e 3º; Art. 22, 
§2º e 3°.

06/03/2011 Período para iniciar a divulgação das eleições, com antecedência mínima  de 30 dias da publicação do edital nº 
1. Art. 6º.

06/04/2011 Publicação do Edital nº 01 na imprensa Oficial uma única vez. Art. 17, §1º.  

06/04/11 à 08/04/11 Publicação do edital em jornal de grande circulação. Art. 17, §1º.

07/04/11 início de prazo de 20 dias para recebimento de pedido de inscrição de chapas, a partir da primeira publicação do 
edital nº 1. (art. 5, iii, Art. 17, §2º e 3º).

26/04/11
término do prazo para recebimento de pedido de inscrição de chapas.  
Art. 5, iii; Art. 17, §3º.

27/04/2011 início do prazo de 20 dias para o Plenário do COREN-SP propor nomes para compor o novo colegiado, se não 
houver inscrição de chapas. Art. 28, §1º.

27/04/2011 início do prazo de 15 dias para a Comissão Eleitoral analisar e manifestar decisão sobre pedidos de inscrições. 
Art. 32

12/05/2011 término do prazo de 15 dias para a Comissão Eleitoral analisar e manifestar decisão sobre pedidos de inscrições. 
Art. 32.

13/05/2011 início do prazo de 5 dias para que a Comissão Eleitoral baixe os autos em diligência e o representante ou Substituto 
de chapa emende ou complete o pedido, ou ainda, apresente substituição de candidato. Art. 32, §2º e 3º.

20/05/2011 término do prazo de 5 dias para que a Comissão Eleitoral baixe os autos em diligência e o representante ou o 
substituto emende ou complete o pedido. Art. 32, §2º e 3º

A contar da data do óbito término do prazo de substituição do candidato por motivo de falecimento (20 dias úteis). Art. 35.

13/05/2011*
(caso não haja diligência)*

Publicação do Edital nº 2, uma única vez na imprensa oficial constando a relação nominal de chapa inscrita, chapa 
indeferida, se houver, e o seu fundamento. Art. 17 e art. 33.

18/05/2011* término do prazo de 3 dias para apresentação de solicitação de impugnação. Art. 34

A contar da ciência término do prazo de 3 dias para apresentação da defesa da chapa impugnada. Art. 34

A contar do recebimento 
da defesa

término de prazo de 3 dias para a Comissão Eleitoral decidir sobre impugnação de chapa Art. 34, §1º.

** Publicação do Edital nº 2-A, caso haja impugnação de chapa, contendo o teor conclusivo da decisão da Comissão 
Eleitoral e a relação nominal da chapa. Art. 33 e Art. 34 §1º.

** início do prazo de 3 dias para recorrer ao Plenário do Coren  da decisão da Comissão Eleitoral sobre impugnação 
de chapa. Art. 34, § 2º.

** término do prazo de 3 dias para recorrer ao Plenário do COREN  da decisão da Comissão Eleitoral sobre 
impugnação de chapa. Art. 34, § 2º

** término do prazo de 3 dias para apresentação de contrarrazões da chapa a ser impugnada recorrer ao Plenário 
do COREN/COFEN da decisão da Comissão Eleitoral sobre impugnação de chapa. Art. 34, §2º

**
Remessa do relatório conclusivo elaborado pela Comissão Eleitoral ao Presidente do Conselho para inclusão na 
próxima Reunião Plenária Ordinária ou Extraordinária, e decisão de registro de chapa e julgamento de recursos. Art. 
36. Prazo da comissão de 10 dias

** Publicação do Edital nº 03, com deflagração da propaganda eleitoral.
Art. 37

26/07/2011 a 
02/08/2011

Publicação de Portaria pelo Presidente da Comissão Eleitoral constituindo as Mesas Receptoras por ordem numérica 
e função dos membros e respeitando o prazo de antecedência mínima de 40 dias da data do pleito. Art. 39.

25/08/2011 a 
01/09/11 Publicação de Portaria pelo Presidente da Comissão Eleitoral designando os componentes das Juntas Apuradoras. 

Prazo de até 10 dias antes do pleito.

06/09/11 Prazo final para  a entrega de material eleitoral aos Presidentes de Mesa Receptora . Art. 43. § 4°

09/09/11 Entrega de crachás para fiscais credenciados para representante da chapa. Art. 44

11/09/11 Eleições. Art. 3º. Art. 6º - Art. 1º da Resolução 367.

* Datas prováveis, caso não haja necessidade de baixar os autos em diligência ou substituição de integrante da chapa.
** Data a ser definida pela Comissão Eleitoral, conforme a ocorrência de incidentes no processo: diligências, impugnações e substituições.
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liVRO gEStÃO EM ENFERMAgEM: 
uMA VERDADEiRA OBRA DE ARtE 

“uma autêntica obra de 
arte. uma preciosidade”.

Estes são os adjetivos 
expressados por alguns 
líderes e responsáveis 
técnicos de instituições 
assistenciais de vanguarda 
no estado.

E não é para menos, pois o 
livro de gestão, que tem em 
sua capa uma obra de arte 
doada à humanidade por Picasso, faz juz à grandeza de sua 
capa. São mais de 500 páginas, em mais de 50 capítulos, 
escritos por dezenas de grandes nomes da Enfermagem 
brasileira e mundial.

Nestas páginas estão contidas as mais ricas e expressivas 
estratégias de gestão de Enfermagem, constituindo-se  em uma 
verdadeira enciclopédia de conhecimentos sobre gestão em 
Enfermagem.

Será distribuído a partir de maio, em comemoração à Semana 
da Enfermagem, para todos os mais de 70 mil Enfermeiros do 
Estado de São Paulo, que terão acesso, em primeira mão, aos 
conceitos, princípios e estratégias de gestão. 

Com este livro, o COREN-SP, em mais uma iniciativa da 
gestão 2008/2011, estará fornecendo aos Enfermeiros um 
preciosíssimo instrumento de gestão, a ser utilizado em todas as 
áreas de atuação e, principalmente, na formação profissional e 
pós-graduação.

O livro foi organizado por integrantes da Câmara técnica 
do Coren-SP, profissionais de sucesso e notório saber, que 
utilizaram sua vivência diária, literaturas primordiais e debates 
com gestores de diversas áreas para produzir um material 

que possa contribuir para 
o aprimoramento dos 
enfermeiros e melhoria da 
assistência em Enfermagem.

Os autores que dividem 
seu conhecimento nos 
capítulos desta obra atuam 
em diversos ramos – todos 
com reconhecimento 
nacional e internacional – e 
desenvolvem atividades 

junto à Enfermagem em suas carreiras.

A abordagem atual e prática agrega valor ao desempenho dos 
enfermeiros e torna este livro uma ferramenta essencial para o 
desenvolvimento contínuo da Enfermagem. 

Ferramenta para uma prática 
segura
O profissional de Enfermagem deve estar apto para assumir 
funções de gestão, uma vez que, seja qual for a área de 
sua atuação – institucional, prática ou educacional –, essa 
atividade lhe será exigida. O ofício, que tem por prioridade 
o cuidar, lida diretamente com a condução de uma equipe 
de trabalho que deve ser permanentemente educada e 
gerenciada, a fim de que erros sejam minimizados e resultados 
sejam alcançados de forma eficaz e efetiva.

O livro gestão em Enfermagem: Ferramenta para Prática 
Segura é uma contribuição do Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo, para que seu objetivo de dar 
visibilidade ao profissional de enfermagem no Estado seja 
alcançado, capacitando e aprimorando suas ações gestoras.

Ferramenta para Prática Segura
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O profissional de enfermagem 
deve estar apto para assumir 
funções de gestão, uma vez que, 
qual seja a área de sua atuação – 
institucional, prática ou educa-
cional –, essa atividade lhe será 
exigida. O ofício, que tem por 
prioridade o cuidar, lida direta-
mente com a condução de uma 
equipe de trabalho que deve 
ser permanentemente educada 
e gerenciada a fim de que erros 
sejam minimizados e resultados 
sejam alcançados de forma efi-
caz e efetiva.

O livro Gestão em Enfermagem: 
Ferramenta para Prática Segura 
é uma contribuição do Conselho 
Regional de Enfermagem de São 
Paulo (Coren-SP), para que seu 
objetivo de dar visibilidade ao 
profissional de enfermagem no 
Estado seja alcançado, capaci-
tando e aprimorando suas ações 
gestoras.

O livro foi organizado por inte-
grantes da Câmara Técnica do 
Coren-SP, profissionais de su-
cesso e notório saber que utili-
zaram sua vivência diária, litera-
turas primordiais e debates com 
gestores de diversas áreas para 
produzir um material que possa 
contribuir com o aprimoramen-
to dos enfermeiros e melhoria da 
assistência em enfermagem.

Os autores que dividem seu co-
nhecimento nos capítulos desta 
obra atuam em diversos ramos 
– todos com reconhecimento 
nacional e internacional – e de-
senvolvem atividades junto à 
enfermagem em suas carreiras. 
A abordagem atual e prática 
agrega valor ao desempenho dos 
enfermeiros e torna este livro é 
uma ferramenta essencial para 
o desenvolvimento contínuo da 
enfermagem.

O livro Gestão em Enfermagem: Ferramenta para Prática Segura é uma 
contribuição da Gestão 2008-2011 do Conselho Regional de Enferma-
gem de São Paulo (Coren-SP) para possibilitar a liderança gerencial da 
enfermagem em responder aos desafios deste novo milênio.

Organizado por integrantes da Câmara Técnica do Coren-SP, o livro 
aborda os principais problemas e desafios que os enfermeiros deparam 
durante o gerenciamento da assistência de enfermagem no seu cotidiano, 
nos diferentes cenários do cuidar. Os autores dos capítulos – enfermeiros, 
jornalistas, psicólogos, comunicadores sociais, profissionais de market-
ing – foram convidados não só pela expertise e renome nacional e inter-
nacional, mas pelas atividades já desenvolvidas junto à enfermagem.

Este livro vem colaborar para que a gestão em enfermagem seja apri-
morada, resultando na valorização profissional, na consolidação da auto-
nomia com base em pressupostos éticos e no reconhecimento, pela socie-
dade, da enfermagem como uma profissão representada por profissionais 
competentes em suas ações. Por ter uma abordagem inédita, atual e de 
caráter prático, certamente agrega valor ao desempenho dos enfermeiros.
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RElAtóRiO DE DESPESAS: 
tRANSPARêNCiA E RESPONSABiliDADE
Dentro de seu contexto de órgão responsável pela gestão de 
recursos públicos e, portanto, obrigado a prestar contas de 
seus atos e ser transparente em suas estratégias de gestão, o 
COREN-SP apresenta, de forma simplificada e objetiva, um 
relatório demonstrativo de como é dividida e aplicada a receita 
para o custeio de sua estrutura, que compreende, além das 
atividades de fiscalização (cerca de 5.000 visitas/ano, nos 
mais de 600 municípios, realizadas por mais de 70 fiscais), 
a manutenção desta estrutura, compreendendo o universo de 
mais de 230 colaboradores, 42 conselheiros, profissionais 
atuando em suas Câmaras técnicas, projetos, programas e 
realizações relacionadas com a atuação ético-profissional; 

prédio-sede; 10 subseções (oito em atividade, mais duas – 
itapetininga e Botucatu – em processo de reforma estrutural); 
1 ônibus itinerante; estrutura operacional envolvendo correios, 
comunicação telefônica e digital; custeios com deslocamentos 
e hospedagens necessários ao desempenho de seu papel 
constitucional, incluindo-se eventos, palestras, reuniões, entre 
outras.

tomando-se como base o balancete do mês de janeiro de 
2011, foram extraídos os dados que demonstram as despesas 
realizadas pelo COREN/SP.

Conforme gráfico abaixo, poderá ser claramente verificado 
como tem sido realizada a aplicação dos recursos.

Para mais esclarecimentos, detalha-se o que está contido em 
cada uma das macrocategorias acima especificadas.

1) gastos com pessoal: vencimentos e encargos destinados 
aos 338 servidores efetivos, comissionados e estagiários;

2) Serviços de terceiros: prestadores de serviços - pessoas 
físicas e jurídicas para manutenção predial de limpeza, 
reparos, adaptações, manutenção de móveis e imóveis, 
segurança, entre outros correlatos;

3) Outros serviços: gastos com locação de salas, veículos 
(ônibus itinerante);

4) Serviços de comunicação: despesas com postagens e 
correspondências;

5) Representação: despesa com verbas de representação a 
Conselheiros e Colaboradores (Palestrantes, Membros da 
CtC);

6) Deslocamentos: despesas de custeio de viagens, 

hospedagens e demais encargos aos servidores que 

necessitam se deslocar para desempenhar suas funções 

fora do local de trabalho (equipes da unidade de 

Processos Éticos, colaboradores em atividade no COREN-

SP itinerante, entre outros);

7) investimentos: obras e instalações das sedes regionais;

8) Custeios diversos: (manutenção da máquina administrativa) 

- demais despesas com material de consumo (inclusive 

material de reposição dos laboratórios de simulação do 

CAPE), serviços de treinamento e orientação, despesas 

com água e luz, telecomunicações (sede, subseções e 

CAPE), demais encargos sociais e despesas bancárias.

44,44%

26,56%

13,87%

3,32%

5,02% 0,05 5,29%

1,46%

Gastos com Pessoal

Serviços de Terceiros

Outros Serviços

Serv. Comunicação

Representações

Deslocamentos

Investimentos

Custeio Diversos

Gráfico Demonstrativo das Despesas
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Apresentando dessa forma um acréscimo ao patrimônio do 
COREN/SP de R$ 68.635.678,43, ou seja, nessa gestão, o 
patrimônio da entidade aumentou 173%. 

A saúde financeira do COREN-SP tem sido assegurada ao 
longo dos últimos 2 anos, com investimentos que geraram 
impacto positivo sobre todos os profissionais. Basta visitar 
um dos endereços do COREN-SP ou participar das inúmeras 
atividades técnico-científicas gratuitas, para entender onde todo 
o dinheiro arrecadado tem sido aplicado. 

importante lembrar: este patrimônio de milhões não pertence 

a ninguém em particular. Ele pertence a toda a enfermagem 
paulista. O COREN somos todos nós.

O COREN-SP está à inteira disposição, caso as informações 
aqui relacionadas não tenham atendido o objetivo solicitado. 
O interesse desta gestão é que nenhuma dúvida a respeito 
deste demonstrativo financeiro fique sem resposta.

COREN-SP: GESTÃO COM TRANSPARÊNCIA E 
RESPONSABILIDADE

Já com relação ao patrimônio, abaixo demonstramos o de 2008 e o atual.

Em janeiro de 2011
Em janeiro de 2008 o quadro patrimonial era composto da 
seguinte forma:

Bens Patrimoniais R$ 28.554.856,39

Móveis R$ 8.069.002,62

imóveis R$ 20.485.853,77

Créditos R$ 10.632.945,44

Total Patrimonial em jan/2008 R$ 39.505.034,01

Bens Patrimoniais R$ 59.551.205,28

Móveis R$ 14.496.895,98

imóveis R$ 45.054.309,30

Créditos R$ 48.312.510,33

Total Patrimonial em jan/2011 R$ 108.140.712,44

PROgRAMAÇÃO 2011 | 1º SEMEStRE
PROgRama PORtaS abERtaS

tEMA  DAtA HORÁRiO CiDADE ENDEREÇO  iNSCRiÇÕES

gEStãO dE PESSOaS E Sua iNfluêNCia Na aSSiStêNCia dE ENfERmagEm 
08.06.2011

 08H30 - 11H30 
SãO PaulO CaPE – COREN-SP a partir de 25/05/11

CuidadOS PaliatiVOS  13H30 - 16H30

gEStãO dE PESSOaS E Sua iNfluêNCia Na aSSiStêNCia dE ENfERmagEm 
16.06.2011

 08H30 - 11H30 
RibEiRãO PREtO a confirmar a partir de 16/05/11

SaE / QuimiOtERaPia  13H30 – 16H30   

gEStãO dE PESSOaS E Sua iNfluêNCia Na aSSiStêNCia dE ENfERmagEm 
17.06.2011

 08H30 - 11H30 
aRaRaQuaRa a confirmar a partir de 17/05/11

SaE / QuimiOtERaPia  13H30 – 16H30   

JulgamENtO SimuladO 29.06.2011 08H30 - 16H30 SãO PaulO CaPE – COREN-SP a partir de 14/06/11

aSSiStêNCia matERNO-iNfaNtil Em ENfERmagEm 
07.07.2011

 08H30 - 11H30 
SãO JOSÉ dO RiO PREtO a confirmar a partir de 07/06/11

diagNÓStiCOS dE ENfERmagEm  13H30 – 16H30   

CaPtaÇãO E tRaNSPlaNtE 
13.07.2011

 08H30 – 11H30 
SãO PaulO CaPE – COREN-SP a partir de 29/06/11

auditORia  13H30 – 16H30     

JulgamENtO SimuladO 27.07.2011 08H30 – 16H30 SãO PaulO CaPE – COREN-SP a partir de 12/07/11

* Informações e inscrições – www.coren-sp.gov.br 
Programação sujeita a alterações, confirme tema e local em nosso site. 
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RENOVAÇÃO DAS SuBSEÇÕES 
ACOMPANHA CRESCiMENtO DA 
ENFERMAgEM DO iNtERiOR E litORAl
um dos valores que a gestão 2008-2011 do COREN-
SP defende é o respeito ao profissional. Ao longo dos 
últimos dois anos, este respeito tem sido demonstrado sob 
diversos aspectos. investimentos em atividades gratuitas de 
aprimoramento profissional, como o Programa Portas Abertas, 
e, mais recentemente, o programa CAPE no Interior (veja 
matéria a respeito na página 28); lançamento de diversos 
livretos e manuais de orientação sobre temas variados.

Respeito que também se mostra no atendimento digno e na 
adequação de espaços para a recepção dos profissionais 
que procuram a sede do Conselho e as suas subseções. 
grande parte delas foi inaugurada ainda nos anos 1990. “Na 
época das inaugurações, não foi considerada ou prevista a 
possibilidade de crescimento da enfermagem do interior, nem 
o aumento da demanda dos serviços do COREN-SP por parte 

dos profissionais. Precisávamos acompanhar este crescimento, 
com uma obrigatória adequação de espaços.”

Assim foi que, nos últimos dois anos, os gestores do COREN-SP 
foram à busca de imóveis que pudessem não apenas atender 
à demanda atual, mas também estar preparados para o ritmo 
de crescimento do número de profissionais. “uma gestão 
responsável não realiza investimentos pensando no retrato atual 
apenas. É preciso desenhar cenários futuros, baseados no 
que as tendências atuais nos mostram, e fazer aquisições que 
perdurem, que se mostrem adequadas por décadas”, explica o 
presidente Cláudio Porto. 

todas as aquisições de subseções - as já inauguradas e as que 
estão em processo de reforma para adequação dos espaços 
- foram integralmente quitadas. “Já são parte do patrimônio da 
enfermagem paulista”, conclui o presidente.

São José dos Campos
A subseção de São José dos Campos está localizada em um 
amplo espaço no centro da cidade, e atende profissionais do 
Vale do Paraíba e litoral Norte. O novo imóvel foi entregue à 
comunidade de enfermagem em 2009.

Endereço: Av. Dr. Nelson D’Ávila,  
389 sala 141 A, Centro

telefone:  (12) 3922-8419 ou (12) 3921-8871

Ribeirão Preto
A subseção de Ribeirão Preto, que foi instalada em novo 
endereço em 2009, também conseguiu superar a inadequação 
do espaço anterior, pequeno demais para uma região que 
congrega quase 26 mil profissionais.

Endereço: Av. Presidente Vargas, 2001 - cj. 194, Jardim América

telefone:  (16) 3911.2818/2808

Marília
A nova casa da enfermagem de Marília e municípios 
vizinhos conta com sala de treinamento e conforto na área de 
atendimento aos profissionais. Atendimento individualizado é 
proporcionado nas salas da fiscalização. A nova subseção foi 
inaugurada em 2010.

Endereço: Av. Rio Branco, 262, Alto Cafezal

telefone: 14 3433.5902 / 3413.1073
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Presidente Prudente
Ao deixar seu endereço antigo, que se resumia a duas pequenas 
salas de um prédio comercial, a subseção de Presidente Prudente 
passou a receber a enfermagem da região num local adequado, 
com mais espaço e conforto nas áreas de recepção. O novo 
endereço, inaugurado em 2010, oferece sala de treinamento 
com cerca de 70 lugares.

Endereço: Av. Washington luiz, 300, Centro

telefone: (18) 3221-6927 e 3222-7756

Santos
A mais nova subseção do COREN-SP. inaugurada em 26 de 
março de 2011, possui sala para treinamentos e ampla área 
para recepção dos profissionais.

Endereço: Dr. Epitácio Pessoa, 214, Bairro Boqueirão

telefone:  (13) 3289-3700 e 3289-4351

Outras subseções do COREN-SP
Araçatuba
Endereço: Rua José Bonifácio, 245, Centro

telefone: (18) 3624-8783 e 3622-1636

São José do Rio Preto
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 3131

8º andar - sl. 83, Centro

telefone: (17) 3222-3171 e 3222-5232

Subseções de Botucatu e 
itapetininga serão inauguradas 
ainda em 2011

Duas regiões que há muito tempo aguardavam uma 
presença mais incisiva do COREN-SP já podem comemorar. 
Ainda em 2011, as novas subseções de itapetininga e de 
Botucatu serão entregues à enfermagem.

Em breve, os profissionais dessas regiões não mais 
precisarão se deslocar tantos quilômetros, quando 
necessitarem dos serviços do COREN-SP. A enfermagem 
de grande parte da região sul do estado e da região de 
Botucatu vai ter também a atuação dos fiscais do COREN 
de forma bem mais próxima.

Atenção profissionais de Campinas e região
 Em abril, o novo endereço da subseção Campinas ja estará com suas portas  

abertas. Conheça as novas instalações do COREN-SP 
Rua Saldanha Marinho, 1046 - Botafogo - Campinas - Tel: 19 3237-0208 e 3234-1861 

Futura subseção de 
Botucatu

Futura subseção de 
itapetininga
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NOVA SuBSEÇÃO SANtOS: 
BAixADA SANtiStA APlAuDE 
iNiCiAtiVA DO COREN-SP
“uma definitiva demonstração de apoio às 
iniciativas do COREN em Santos e em toda 
a Baixada Santista.” Esta foi a avaliação do 
presidente Cláudio Porto, ao final do evento 
de inauguração do mais novo endereço 
dedicado à enfermagem paulista – a nova 
Subseção Santos do COREN-SP. 

Reunindo cerca de 250 pessoas, numa 
bela manhã de sábado, a inauguração 
foi prestigiada por lideranças regionais 
da enfermagem, políticos, autoridades 
e profissionais representando diversas 
instituições de saúde e ensino.

“É comum que as inaugurações atraiam 
a atenção dos colegas, movidos pelo 
compromisso com seu Conselho, ou mesmo 
motivados por mera curiosidade em conhecer 
o novo espaço. Mas o que se viu na manhã 
do dia 26 de março, em Santos, foi muito 

além das minhas melhores expectativas. 
traremos para a região, palestras e eventos 
buscando o desenvolvimento do profissional 
da região”, afirma Cláudio. 

A nova subseção de Santos conta com 
ampla área de recepção e atendimento 
ao público, salas para atendimento 
individualizado aos profissionais que 
procuram o setor de fiscalização, e uma sala 
destinada a treinamentos, com 55 lugares, 
equipada com modernos recursos de suporte 
de áudio e vídeo. “Estávamos devendo aos 
profissionais de Santos e região um espaço 
que atendesse dignamente a categoria. 
Agora, a Baixada Santista conquista uma 
subseção que condiz com a grandeza da 
enfermagem local”.

Veja, a seguir, imagens registradas durante o 
evento de inauguração da subseção Santos.

Profissional de Enfermagem: 
pode entrar, que a casa é sua.
O COrEn agora tem novo endereço.

Melhorar a qualidade do atendimento aos profissionais de 
Enfermagem é o que o COrEn faz todos os dias. Faça chuva 
ou faça sol.

A inauguração da sede própria da subseção de Santos e 
Campinas são mais uma prova disso. Além de espaço e 
qualidade das instalações, agora você pode agendar pelo site 
o melhor horário para o seu atendimento.

A nova subseção possui auditório para palestras e sala de 
aula, onde serão ministrados cursos.

Esperamos que você, profissional de Enfermagem, esteja tão 
satisfeito como nós. Ou melhor, ainda mais satisfeito. Afinal, a 
casa é sua.
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A cada semana, um município do estado recebe a visita da 
equipe do ônibus COREN-SP itinerante

PROFiSSiONAiS APROVAM E 
ElOgiAM PRAtiCiDADE DO 
COREN-SP itiNERANtE

Aproximar o Conselho do profissional, encurtar distâncias 
e facilitar o acesso aos serviços têm sido as funções do 
COREN-SP itinerante. O Programa começou em 6 de 
janeiro de 2010, quando o município de Pariquera-Açu, 
distante 200 km da subseção mais próxima, em Santos, 
recebeu a primeira visita do ônibus COREN-SP itinerante.

Em pouco mais de um ano, o ônibus COREN-SP itinerante 
já percorreu 40 mil km, visitando 51 cidades do interior e 
litoral. Até fevereiro deste ano, mais de 7 mil profissionais 
já foram atendidos pelo Programa, como o enfermeiro 
da Associação de Voluntários no Combate ao Câncer 
de Fernandópolis, Sérgio Félix Nascimento. Ele destacou 
que o COREN-SP itinerante foi uma excelente solução 
para os profissionais do interior. tanto ele como todos os 
profissionais de enfermagem da Associação compareceram 
ao ônibus para fazer o recadastramento e encaminhar títulos 
de especialista. “Esta é uma ótima iniciativa. O ônibus é 
confortável, limpo e tem aparelho de ar condicionado. O 
atendimento foi bastante rápido e prático”, complementa. 
Segundo Sérgio, a passagem do ônibus por Fernandópolis 
evitou que ele perdesse um dia de trabalho para se deslocar 
até a subseção mais próxima, em São José do Rio Preto.

O COREN-SP itinerante coloca à disposição dos 
profissionais os mesmos serviços da sede e das subseções 
do Conselho. No ônibus é possível realizar inscrições 
(provisórias e definitivas), fazer atualização de dados 
cadastrais, solicitar 2ª via de boleto de anuidade, solicitar 
certidão negativa, cancelar inscrições, parcelar débitos e 
fazer o registro de especialidades. 

Profissionais aguardam atendimento: Sem 
necessidade de sair de sua cidade
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“Me senti valorizado pelo 
COREN-SP”
O enfermeiro Rafael de lima Camargo aproveitou a passagem 
do ônibus por itapeva para solicitar sua inscrição definitiva. 
Funcionário do PSF da cidade, Rafael ressaltou a importância 
da iniciativa do COREN-SP. “O serviço oferecido pelo ônibus 
é ótimo e organizado. Fui muito bem atendido e a vinda 
do ônibus evitou que eu me deslocasse por 300 km até a 
subseção de Campinas. Fiquei feliz e me senti valorizado pelo 
Conselho”, destaca o enfermeiro.

Durante o período de permanência do ônibus há sempre um 
fiscal e um Conselheiro para esclarecer dúvidas e orientar os 
profissionais nas questões de legislação e ética profissional. 

“Com o ônibus evitamos que o profissional seja obrigado a 
perder um dia de trabalho ou de folga para se deslocar até a 
subseção mais próxima ou à sede do Conselho em São Paulo”, 
diz Edmilson Viveiros, primeiro-secretário do COREN-SP e 
coordenador do Programa.

Custos do ônibus itinerante
infelizmente, temos visto, em manifestações de pessoas que não 
se conformam com a grandeza que hoje representa o COREN-
SP, críticas ao valor despendido pelo COREN-SP na aquisição e 
montagem estrutural do ônibus itinerante, que alcançou a cifra de 
pouco mais de R$ 550.000. Provavelmente porque pouco ou 
nada conhecem a respeito do que seja necessário para equipar 
um veículo de grande porte, desde sua estrutura de construção aos 
equipamentos tecnológicos de última geração que permitam ao 
veículo, onde quer que esteja, transmitir e receber dados digitais 
via satélite ou via rádio, compreendendo ainda equipamentos de 
operacionalização autônoma (energia), informática, utilidades, 
saneamento, entre outros menos complexos.

Ressaltamos, em princípio, que todo o processo de 
aquisição, montagem e estruturação do veículo foi realizado 
publicamente, através de pregão presencial, em competição 
envolvendo  inúmeras empresas do ramo, cujo edital e 
especificação do projeto encontra-se à disposição no site do 
COREN-SP, a quem queira examinar, além de ter sido objeto 
de auditoria legal realizada pelo COFEN.

Ônibus – mais barato que uma 
subseção e com mais benefícios
também torna-se necessário esclarecer que o ônibus itinerante 
constitui inédito projeto no Brasil, e sua existência viabiliza 
expressiva aproximação do COREN-SP com os profissionais de 
Enfermagem em todo o estado de São Paulo, multiplicando a 
capacidade de atendimento da sede e subseções, evitando que 
o profissional tenha que se deslocar até a sede mais próxima, 
com gastos, riscos e perda de tempo tão preciosos para si.

As centenas de profissionais atendidos pelo ônibus, nestes 15 
meses de operação, puderam realizar todo tipo de atendimento 
no veículo, como se estivessem em uma das sedes, com 
conforto e acolhimento.

uma subseção, por ser fixa, restringe o atendimento a seu raio 
de abrangência geográfica imediata, dificultando o acesso 
aos profissionais mais distantes do seu alcance, exigindo 
deslocamento e despesas com hospedagem, às vezes 
necessárias em razão das carentes condições de transporte 
intermunicipal.

O ônibus vem suprir este transtorno, e o sucesso é tão evidente 
que o COREN-SP está iniciando processo de aquisição de 
mais dois veículos, possibilitando total aproximação aos mais 
de 600 municípios do estado.

Sua manutenção, infinitamente mais barata que a de uma 
subseção instalada, otimiza o processo de trabalho do 
COREN-SP, sendo os custos distribuídos da seguinte forma: 
combustível, pedágios, manutenção preventiva e corretiva, 
higienização e limpeza, lubrificação, licenciamento, pedágios, 
motorista, um funcionário administrativo, um enfermeiro fiscal, 
um funcionário da informática e um Conselheiro.

Este custo, mensal, corresponde a cerca de 35% do custo 
necessário para a manutenção de uma subseção.

Este é o COREN-SP, prestando contas e mostrando a 
transparência de seus atos. 

As cidades interessadas em agendar a visita do ônibus 
COREN-SP itinerante devem entrar em contato pelo telefone  
(11) 7564.7566 ou pelo e-mail: edmilsonv@coren-sp.gov.br

C
O

RE
N

 fa
z

C
O

RE
N

 fa
z

O site www.coren-sp.gov.br traz a lista 
atualizada dos próximos municípios que 
serão visitados pelo ônibus. 
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COREN-SP E FACulDADES/ESCOlAS 
DE ENFERMAgEM: PARCERiA 
EM BuSCA DA ExCElêNCiA NA 
FORMAÇÃO 
O COREN-SP, desde novembro de 2008, quando a 
gestão 2008/2011 assumiu o órgão, vem investindo 
fortemente na parceria incondicional com as escolas 
técnicas e as faculdades de Enfermagem no estado, 
através das ações fiscalizatórias, buscando estratégias 
para, junto com Responsáveis técnicos de Enfermagem e 
Docentes, transformar o processo ensino-aprendizagem, 
desenvolvendo as ferramentas que permitam o aprimoramento 
e aperfeiçoamento didático-pedagógico.

Diversas ações vêm sendo realizadas, dentre as quais 
destacamos o Prêmio de gestão da Qualidade (PgQ), 
Dimensão Ensino, desenvolvido pela ABESE (Academia 
Brasileira de Enfermagem e Sociedades de Especialistas), 
que, no biênio 2010/2011, compreende a avaliação do 
processo de gestão didático-pedagógica.

também promovemos, em parceria com a ABEn-SP e a 
FuNDAP, o projeto de Capacitação Docente, atingindo 
centenas de Enfermeiros-docentes, aprimorando e 
aperfeiçoando a complexa arte de educar.

Além disso, em 2007, o COREN-SP obteve, junto ao 
Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo 
(CEE), a regulamentação que determina que nenhum docente 
de Enfermagem pode atuar nas escolas técnicas sem que 
possua, em seu currículo, a pós-graduação em docência.

Com isso, temos observado que os profissionais de 
Enfermagem vêm crescendo técnica e cientificamente cada 
vez mais, beneficiados pela expressiva melhoria na docência 
da formação profissional, e a maior prova disso é o 
significativo aumento no número de transferências solicitadas 

junto ao COREN-SP, por parte de profissionais aprovados 
em concursos públicos em diversos estados, notadamente, 
Paraná, Minas gerais e Rio de Janeiro.

Muito ainda existe por fazer e estamos intensificando estas 
estratégias, inovando e dinamizando o processo de unir 
forças junto ao mundo acadêmico e ao universo de escolas 
técnicas, estabelecendo, a cada ação de fiscalização, metas 
e objetivos crescentes, em parceria com os Enfermeiros 
responsáveis pelo processo educativo.

Para o biênio 2011/2012, a ABESE, em parceria com o 
COREN-SP, estará definindo os requisitos mínimos a serem 
observados pelas escolas técnicas e faculdades para que 
mantenham o prêmio conquistado no biênio anterior (para 
aquelas que o conquistarem), ou ainda, para as escolas que 
não participaram ou não conquistaram o prêmio neste biênio 
possam alcançar este objetivo.

Para isso, um grupo de trabalho, associado à Câmara 
técnica do COREN-SP, estará discutindo e definindo 
estes requisitos, subsidiando a ABESE na gestão do PgQ 
2011/2012, levando para a formação profissional as 
necessidades e demandas de mercado, possibilitando que 
estas instituições de ensino formem, de fato, o profissional 
que o mercado de trabalho exige.

É o COREN-SP cada vez mais próximo da formação 
profissional, buscando objetivos e metas que construam um 
profissional consciente de suas responsabilidades ético-
profissionais determinadas em lei.

Veja na internet, em http://inter.coren-sp.
gov.br/node/5473, a normatização CEE 
de emissão de parecer para autorização de 
cursos técnicos. 
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Há quase duas décadas a responsabilidade de debater os 
aspectos éticos relacionados com as pesquisas que envolvem 
seres humanos é do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

O CNS tem por objetivo, além de evitar abusos e proteger 
os sujeitos das pesquisas, contribuir para o desenvolvimento 
seguro de investigações que possam realmente beneficiar a 
sociedade brasileira.

No Brasil, desde 1996, a Resolução n.º 196/96-CNS 
regulamenta o funcionamento do setor. Por essa Resolução, 
toda pesquisa em andamento no país e que envolve seres 
humanos deve necessariamente ser submetida à apreciação 
de Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), especialmente 
credenciados, sob a coordenação superior da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 

Dessa forma, o CNS, com o apoio de toda uma complexa 
estrutura de suporte composta pela Conep e pelos Comitês 
locais, cumpre sua meta prioritária de assegurar que toda 
pesquisa com seres humanos no Brasil seja desenvolvida de 
forma ética e segura, protegendo a integridade e os direitos 
de cidadãos dos voluntários.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na 
busca constante de contribuir para o desenvolvimento da 
profissão, assegurar à comunidade uma assistência eficaz 
e contribuir com iniciativas governamentais em prol da 
pesquisa, inicia o projeto de implementação do seu Comitê 
de Ética em Pesquisa.

“Nossa primeira ação para criar o nosso Comitê de 
Ética em Pesquisa foi convidar uma das mais renomadas 
pesquisadoras na área da enfermagem para coordenar 
este projeto, a Profª Drª Cilene Costardi ide”, enfatiza o 
Dr.Cláudio Porto, presidente do COREN-SP.

Saiba mais
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado 
interdisciplinar e independente, que deve existir nas instituições 
que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no 
Brasil. Foi criado para defender os interesses dos sujeitos da 
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos (Normas 
e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos - Res. CNS n.º 196/96, ii.4).

COREN-SP iNiCiA 
PROCESSO DE 
CRiAÇÃO DO 
COMitê DE ÉtiCA 
EM PESQuiSA - CEP

O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos 
aspectos éticos de todas as pesquisas que envolvem seres 
humanos. Este papel está bem estabelecido nas diversas 
diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, 
Diretrizes internacionais para as Pesquisas Biomédicas 
Envolvendo Seres Humanos – CiOMS) e brasileiras (Res. 
CNS n.º 196/96 e complementares), diretrizes estas que 
ressaltam a necessidade de revisão ética e científica das 
pesquisas que envolvem seres humanos, visando salvaguardar 
a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar do 
sujeito da pesquisa. Desta maneira, e de acordo com a Res. 
CNS n.º 196/96, “toda pesquisa envolvendo seres humanos 
deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética 
em Pesquisa” e cabe à instituição onde se realizam pesquisas 
a constituição do CEP.

A missão do CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade 
dos sujeitos da pesquisa. Além disso, o CEP contribui para 
a qualidade das pesquisas e para a discussão do seu papel 
no desenvolvimento institucional e social da comunidade. 
Contribui ainda para a valorização do pesquisador que 
recebe o reconhecimento que sua proposta é eticamente 
adequada.

O CEP, ao emitir parecer independente e consistente, contribui 
ainda para o processo educativo dos pesquisadores, da 
instituição e dos próprios membros do comitê.

Finalmente, o CEP exerce papel consultivo e, em especial, 
papel educativo para assegurar a formação continuada dos 
pesquisadores da instituição e promover a discussão dos aspectos 
éticos das pesquisas em seres humanos na comunidade.

Dessa forma, deve promover atividades, tais como 
seminários, palestras, jornadas, cursos e estudo de protocolos 
de pesquisa.

Fonte: Manual Operacional para Comitês de Ética em 
Pesquisa
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Dra. Cilene Costardi ide irá coordenar o CEP do COREN-SP



18  |  Revista Enfermagem  •  Março/2011

DOiS CORPOS, 
SEiS PESSOAS
*Drª Sarah Munhoz

Enfermagem: a arte e ciência do cuidar. 

Enfermagem enquanto ciência, profissão da qual a 
população, em geral, espera um processo de cuidar que dê 
respostas às necessidades do cidadão, isto é, uma forma de 
entrega de trabalho que traga no seu bojo a excelência do 
saber, do fazer e do ser. 

Mas os profissionais de enfermagem precisam entender 
que, quando a nossa profissão estabelece a forte relação 
da arte e ciência do cuidar com dois corpos que se doam, 
um se deixando cuidar e outro prestando o cuidado, têm 
entre si não mais somente dois corpos, mas, como diria o 
filósofo americano William James, “quando duas pessoas se 
encontram, há, na verdade, seis: cada uma como se vê a si 
mesma, como a outra a vê, e como ela realmente é”. 

Assim fica mais fácil enxergarmos por que estamos vivendo 
um momento de turbulência de credibilidade profissional, pois 
na verdade os pontos de conflito são mais frequentes que os 
de entendimento. 

Mas, de outro lado, estamos engessando cada dia mais o 
nosso cuidar, fazendo disso um produto e não um serviço, 
onde as unicidades deveriam se encontrar. E talvez por todas 
estas situações seja tão difícil reconhecer o erro.

Nunca seremos endeusados por nossos acertos, pois nesta 
profissão eles são condições “sine qua non”. Podemos 
acertar bilhões de vezes, mas um único erro, somente um, 
pode abalar as estruturas sociais, morais, econômicas e, o 
pior de tudo, afetar a nossa credibilidade.

Como agravante nesta história, a massificação e a velocidade 
da informação do erro fazem com que bons e não bons 
profissionais sejam igualados e colocados num mesmo cesto. 
O cesto difamatório que nos dá medo, nos envergonha e nos 
diminui. Então por que não separar as coisas?

Por que ter medo de enfrentá-las?

Por que passar a mão na cabeça e deixar mais uma vez 
que as coisas esfriem até um próximo episódio? Nos últimos 
meses sofremos na pele situação tão constrangedora: ora 
corta-se um dedo, ora aplica-se medicação errada, ora 
coloca-se oxigênio em cateter venoso central... 

Nestas condições, o presidente do Conselho de Enfermagem do 
Estado de São Paulo foi arguido e teve a nobreza de assumir 
publicamente algo que sempre escondemos de nós mesmos: os 
profissionais de enfermagem estão sujeitos ao erro sim!

uma bomba? Não, apenas a realidade nua e crua. 

Entender questões como erro profissional e imperícia é 
separar o joio do trigo. 

No erro profissional, o sujeito possui habilidade no que faz, ou 
seja, tem aptidão para a atividade que exerce, mas a realiza 

com negligência (falta de 
cuidado). De outro lado, 
a imperícia se define 
como a falta de aptidão 
para o exercício de uma determinada atividade. Assim, 
tanto o erro profissional como a imperícia se caracterizam 
como condutas comissivas, mas, no primeiro, essa conduta 
é contaminada pela negligência, enquanto a imperícia é 
marcada pela falta de habilidade no exercício da profissão. 
Então pergunta-se: a quem cabe a nossa defesa profissional?

Cabe a cada um de nós arcarmos com responsabilidade 
neste quinhão.

No que diz respeito ao COREN-SP, esta cruel realidade 
é enfrentada com a disponibilização de recursos para a 
produção de conhecimento, habilidade, comportamento e 
posicionamento ético e profissional como jamais se viu. 

Muitos programas foram lançados para capacitação e 
atualização profissional. Mas aí descobriu-se um novo 
problema: os profissionais de enfermagem se envolvem muito 
pouco na construção de sua educação permanente de forma 
voluntária. 

Precisamos reagir! Se não, continuaremos convivendo com 
erros que podem ser explicados, mas não justificados, 
principalmente para quem vai viver o resto da vida sem uma 
falange do dedo mindinho! Dois corpos, seis pessoas e 
milhões de sonhos. Esta é nossa realidade!

Sonhos envolvem diferentes formas de saber ser, estar e fazer. 

Sonhos nos remetem a uma enfermagem que tem a filosofia 
e a prática profissional orientadas para um cuidar mais 
holístico, isto é, atender o ser humano sadio ou doente na 
sua globalidade, visando, sobretudo bem-estar e segurança. 
Não menosprezamos a orientação do tratar no sentido mais 
instrumental, relacionada com procedimentos terapêuticos e 
técnicos que visam à cura. Mas entendemos que ambos, nos 
permitem alcançar a unicidade do cuidar!

Vamos resgatar nossos sonhos, nosso romantismo do cuidar e a 
seriedade de termos um conhecimento em constante formação! 

O COREN-SP o espera de braços abertos, pois JUNTOS 
SOMOS MAIS FORTES!!!!
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*drª Sarah munhoz
Enfermeira, membro da Câmara técnica 
e Coordenadora do Programa EPt/
COREN-SP
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Ainda estão frescos na memória de todos os profissionais de 
enfermagem os casos recentes de ações de colegas que, 
em razão de diferentes fatores envolvendo todo o processo 
assistencial, resultaram em danos aos seus pacientes.

Durante todo o tempo em que os assuntos estiveram em 
destaque, o COREN-SP foi convidado pela imprensa a 
explicar as razões dos erros e possíveis formas de evitar que 
voltassem a ocorrer. Cumprindo seu papel de dirigente, o 
presidente Cláudio Porto falou aos jornais e emissoras de 
rádio e tV, explicando os diferentes aspectos que envolvem 
a segurança do paciente. Mas nem sempre estes aspectos 
estavam presentes no material final (texto, reportagem de tV e 
outros) que era apresentado ao público.

Foi necessária uma resposta mais completa à sociedade, 
mostrando o que a enfermagem tinha a dizer a este respeito, 
sem cortes ou edição de áudio ou vídeo. Assim, o COREN-
SP assumiu este papel de porta-voz da enfermagem paulista 
mostrando a todos, por meio de ampla campanha nos 
principais veículos de comunicação do estado, a extensão 
do compromisso da enfermagem com a saúde e com a 
integridade dos seus pacientes. 

Com o slogan “Saúde é coisa séria. Para nós, muito séria”, o 
Conselho mostrou a toda a população o quanto a enfermagem 
leva a sério as questões que envolvem a segurança do paciente, 
e o quanto se prepara para garantir que a assistência traga 
ao paciente, a recuperação de sua saúde. “tentamos mostrar 
para a sociedade, por meio dos anúncios, que tudo o que o 
profissional de enfermagem deseja é que cada paciente nosso 
volte para casa inteiro e sadio”, diz Cláudio. 

A exemplo do que já foi feito em campanhas anteriores de 
valorização da enfermagem frente à sociedade, o material 
de divulgação mais recente mostrou a preocupação da 
enfermagem em buscar aprimoramento contínuo. “Fizemos 
questão de mostrar na campanha que a enfermagem tem à 
sua disposição o que há de mais moderno em tecnologia de 
simulação para treinamentos”, afirma o presidente.

Envolvimento político da 
enfermagem pode acelerar 
mudanças
Não é a primeira vez que o COREN-SP investe na 
divulgação da enfermagem na mídia. Houve uma grande 
preocupação do Conselho em esclarecer a população 
sobre as diferenças entre as categorias profissionais e o 
valor de cada uma das diferentes atividades, por meio da 
campanha “Categorias”, estrelada pela atriz Marieta Severo. 
A atriz também protagonizou a campanha sobre a abertura 
do Centro de Aprimoramento Profissional de Enfermagem 
– CAPE, em que mostrava uma enfermagem moderna e 
comprometida com o aprimoramento técnico e científico. 
“Todas essas campanhas mostravam a realidade da 
enfermagem de São Paulo, deixando claro para os leitores e 
telespectadores que a busca de conhecimento e preocupação 
com a segurança do paciente andam juntas”, esclarece o 
presidente do Conselho.

A única das campanhas que fugiu um pouco a estes temas foi 
a primeira da gestão atual, veiculada em 2009, que tinha por 
tema a “Cidadania Profissional”. Cláudio Porto acredita que 
o Conselho deve direcionar mais esforços para despertar o 
interesse da categoria nas questões políticas da profissão. “Tudo 
é política na nossa vida. Procuramos, durante todo o ano de 
2009, chacoalhar todos os profissionais para assumirem uma 
postura de defesa ativa dos interesses da profissão, como a 
votação do Projeto de Lei das 30 horas e do piso salarial”. 

Embora o envolvimento dos profissionais ainda seja tímido, 
Cláudio acredita que o COREN não deve desistir do 
processo de conscientização da categoria. “Queremos 
a enfermagem se destacando não apenas por seu 
compromisso com o paciente e com o aprimoramento 
contínuo. Queremos que a enfermagem seja conhecida 
também por seu engajamento político e social. Esta vai ser 
uma vitória de todos nós”.

ENFERMAgEM PAuliStA  
EM FOCO NA MíDiA

Enfermagem na mídia: Revistas Época e Veja-SP. 
Jornais Folha e O Estado de São Paulo

Milhões de usuários do Metrô de SP também foram 
convidados a saber mais sobre segurança do paciente
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No último dia 26 de fevereiro o COREN-SP reuniu, em 
São Paulo, cerca de 150 pessoas entre lideranças da 
enfermagem, políticos, autoridades e representantes de 
empresas parceira para prestar contas sobre suas atividades 
nos últimos dois anos.

A reunião para prestação de contas sobre todas as 
atividades, investimentos e melhorias propostas pelo órgão 
já é uma prática estabelecida pela gestão presidida por 
Cláudio Porto. “Gostaria de poder contar com a presença de 
cada um dos 350 mil profissionais de enfermagem de São 
Paulo. Para tornar este sonho possível, ao menos em parte, 
sempre convidamos as principais lideranças da enfermagem 
paulista que têm a missão de multiplicar as informações 
que obtiveram no evento e, claro, dar um retorno a respeito 
de tudo o que viram. Sugestões e críticas são sempre 
necessárias e bem-vindas”, afirma o presidente.

A apresentação sobre os dois anos de atividades e 
realizações do COREN-SP foi acompanhada por gerentes 
e outros representantes das equipes de enfermagem de 
diferentes instituições de saúde, representantes de órgãos do 
Poder Judiciário, políticos, diretores de hospitais e parceiros 
que tornaram possível a realização do programa CAPE NO 
iNtERiOR, que leva recursos da tecnologia do laboratório de 
simulação do CAPE aos profissionais de todo o estado. 

O encontro para prestação de contas também abriu espaço 
para divulgação do maior programa a ser desenvolvido 
durante o ano de 2011 pelo Conselho – a campanha 
Boas Práticas, entre os dias 4 e 7 de outubro, que, entre 
suas ações, inclui a realização da ExPO Enfermagem, um 
grande evento que abrigará a primeira feira internacional 
de produtos e serviços voltados exclusivamente para a 
enfermagem, organizada pela Hospitalar Feira e Fórum, além 
da realização conjunta do Fórum de Enfermagem e do Fórum 
Brasileiro de Medicina da Associação Médica Brasileira. 
“Pela primeira vez na história da enfermagem de São Paulo 
nós teremos, lado a lado, profissionais da medicina e da 
enfermagem nas mesas de debates, construindo juntos os 
caminhos que levarão às melhores práticas de assistência ao 
paciente”, promete Cláudio.

COREN-SP PREStA CONtAS 
à ENFERMAgEM 

Saiba como foi a primeira edição do CAPE 
no interior, realizada em São José do Rio 
Preto, lendo o texto da página 28

Para mais informações sobre o evento, 
acesse o site www.expoenfermagem.com
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Presidente Cláudio Porto: Balanço das realizações de 2009 e 2010 
e projetos para 2011
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Com a função de representar o profissional dentro do COREN-
SP, a ouvidoria foi criada em 2009 para receber reclamações, 
sugestões e elogios sobre as atividades e ações do Conselho. 

De fevereiro, quando os dados começaram a ser computados, a 
dezembro de 2010, a ouvidoria realizou 1.500 atendimentos. 
Destes, 1.062 aconteceram por telefone, pessoalmente ou por 
carta e e-mail. A partir de maio do ano passado, o setor passou 
a atender também pelo Fale Conosco do site, realizando, até 
dezembro de 2010, 438 atendimentos. 

Segundo a ouvidora e conselheira do COREN-SP Edna 
Mukai Correa, as maiores queixas dos profissionais estão 
relacionadas à telefonia, demora no atendimento tanto na sede 

como nas subseções e demora para a entrega da carteira 
definitiva. “O maior número de reclamações quanto à demora 
no atendimento acontece no mês de março devido ao término 
do prazo para o cancelamento da inscrição, pois a demanda 
aumenta bastante”, avalia Edna. 

Outra questão que chega constantemente à ouvidoria é a 
reclamação por parte do profissional que vem retirar a carteira 
definitiva, mas não encontra o documento pronto. Nestes casos, 
Edna recomenda que antes de vir ao Conselho o profissional 
cheque através do site se a mesma já está disponível.  

Dentro da filosofia do COREN-SP as críticas são bem-vindas, 
pois servem para aprimorar os serviços prestados. Para diminuir 
o tempo de espera o Conselho implantou o Atendimento com 
Hora Marcada. 

A ouvidoria também recebe muitas sugestões que são aproveitadas 
para oferecer sempre o melhor. “Muitas pessoas entraram 
em contato sugerindo que os profissionais do interior também 
tivessem acesso aos serviços oferecidos pelo CAPE”, conta Edna. 
Assim, o Conselho disponibilizou a transmissão dos eventos por 
videoconferência e instituiu o programa CAPE no interior, ampliando 
o acesso aos cursos e eventos oferecidos pelo CAPE.

Mas não são só críticas e sugestões relacionadas à atuação 
do Conselho que chegam à ouvidoria. Edna conta que muitas 
vezes recebe reclamações sobre o atendimento em instituições 
de saúde ou queixas sobre o profissional de enfermagem. 
“Nestes casos sugiro que procurem a Fiscalização, 
pessoalmente ou através de denúncia encaminhada pelo Fale 
Conosco do site”, destaca. A ouvidora diz que também é 
bastante procurada para a solução de questões trabalhistas. 
“Não cabe ao COREN-SP resolver estes problemas, mas 
quando sou procurada com estas dúvidas tento ajudar, 
indicando ao profissional onde é possível buscar auxílio para 
resolver estas questões”, explica.

OuViDORiA DO COREN-SP RECEBE 
CRítiCAS E SugEStÕES C
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Quando procurar a ouvidoria do COREN-SP?

• O profissional deve procurar a ouvidoria quando já 
passou pelos demais canais de atendimento e não 
obteve atendimento satisfatório de sua demanda.

• Quando desejar reclamar de algum aspecto que 
considera problemático dentro do COREN-SP

• Quando quiser propor sugestões ou elogiar

Por que procurar a ouvidoria do COREN-SP?

• A ouvidoria serve para representar o profissional dentro 
do COREN-SP. Através dela é possível apresentar 
reclamações, denúncias, sugestões e elogios referentes 
aos serviços prestados pelo Conselho.

Como entrar em contato com a ouvidoria do COREN-SP?

• Pessoalmente na sede do COREN-SP (1º andar), de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

• Por telefone, através do 0800 77 267 36.

• Pelo Fale Conosco disponível no site do COREN-SP 
(www.coren-sp.gov.br).

• Por carta que deve ser enviada para a sede do 
COREN-SP (Al. Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, 
CEP 01331-000, São Paulo-SP) aos cuidados da 
ouvidoria.

OS CAMINHOS PARA A OUVIDORIA DO COREN-SP

Edna Mukai recebe críticas e sugestões dos profissionais na ouvidoria
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Em 2011 a enfermagem brasileira irá completar mais um 
aniversário em que nada tem a comemorar. Foi no ano 
2000, há exatos 11 anos, que nasceu no Congresso 
Nacional o Projeto de lei 2295, que determina que todos 
os profissionais de enfermagem do país tenham sua carga 
horária de trabalho limitada a 30 horas semanais. 

Originado no Senado, o Projeto de autoria do então Senador 
lúcio Alcântara, do Ceará tem se arrastado há mais de uma 
década e, na maior parte deste tempo, foi negligenciado por 
deputados e senadores de diferentes mandatos. Apenas em 
anos recentes, em que todas as entidades da enfermagem 
– sindicatos, federação, conselhos e associações uniram 
forças, é que algumas autoridades começaram a ouvir a 
categoria. Não necessariamente porque todos compreendem 
que a causa defendida pela enfermagem é justa. É possível 
que o número de profissionais atuantes no país – cerca de 
1 milhão e meio – tenha chamado a atenção da categoria 
política do país. 

“APROVAÇÃO DAS 30 HORAS ExigE 
ENVOlViMENtO POlítiCO”

Mobilização contra o Ato Médico, realizado em 
2010,  a “Virada da Saúde” 
contou com a participação do COREN-SP

Cláudio Porto acredita que o envolvimento político da enfermagem 
pode definir aprovação das 30 horas e do piso salarial

Enfermagem ainda é tímida 
para lutar por si
“Esta é mais uma questão em que fica evidente a 
necessidade de uma entrega da enfermagem, de corpo 
e alma, para conquistar um direito que é justo e correto. 
Está faltando, para a enfermagem um espírito de luta por 
si e para si” define Cláudio Porto, presidente do COREN-
SP. Ele lembra que, em uma das primeiras manifestações 
organizadas pelas diversas entidades profissionais em 
2009, o COREN-SP lançou, via internet e cartazes, uma 
convocação geral aos profissionais que estivessem em 
condições de participar de uma manifestação em Brasília, 
diante do Congresso Nacional. “De um universo de mais de 
300 mil profissionais, mal enchemos um ônibus de menos de 
40 lugares. A enfermagem brasileira ainda é muito tímida na 
luta por seus direitos. Falta ousadia”, lamenta Cláudio.

O presidente do Conselho destaca ainda que outras lutas da 
enfermagem como a definição de um piso salarial, conforme 
o proposto pelo Projeto de lei 4924/2009, ou mesmo uma 
luta contrária à aprovação de uma lei, como é o caso do o 
Projeto de lei 25/2002, que define o ato médico e restringe 
direitos de todas as demais categorias profissionais da 
saúde, ainda não contam com um engajamento convincente 
dos profissionais. “Sabemos que são desejos da categoria, 
sabemos que apoiam as lutas pela boa conclusão dos projetos 
que envolvem a enfermagem, mas gostaríamos de ver mais 
pessoas participando dos atos públicos, das demonstrações de 
força da profissão. 

O Projeto de Lei das 30 horas já foi aprovado por todas as 
comissões da Câmara dos Deputados e aguarda a votação 
pelo Plenário da Casa. “Nós, dirigentes do COREN-SP, 
assim como em outras ocasiões, estaremos novamente 
presentes nas manifestações, enviaremos representantes, 
brigaremos. Mas se não tivermos o profissional ao nosso 
lado, mostrando seu apoio e a força da profissão, a 
chance de mostrarmos a verdadeira enfermagem poderá 
ser perdida e desperdiçada. Este é o momento para a 
enfermagem crescer e se mostrar, mais do que nunca”.
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A batalha do COREN-SP pela melhoria da assistência não 
se dá apenas com a fiscalização e a oferta de cursos de 
aperfeiçoamento para os profissionais. Há alguns anos, o 
Conselho, dentro de suas limitações legais, se preocupa com 
as questões de ensino. A Coordenação de Ensino, ligada à 
gerência de Fiscalização (gEFiS), faz o importante trabalho de 
se aproximar das escolas, diretorias de ensino, Coordenadoria 
de Ensino da Região Metropolitana da grande São Paulo 
(COgSP), Conselho Estadual de Educação de São Paulo 
(CEESP) e Coordenadoria de Ensino do interior (CEi). tudo em 
busca da excelência na formação profissional.

Desde o início da gestão 2008-2011, uma equipe de seis 
profissionais vem se dedicando a orientar coordenadores de 
curso ou Rts, principalmente de escolas de nível médio. Durante 
as reuniões, a equipe do COREN-SP fornece subsídios éticos e 
técnico-profissionais, para que esses profissionais se aprofundem 
a respeito da matriz curricular e procurem campos de estágio 
condizentes com a disciplina e uma formação de qualidade. 
também orienta para melhorar a seleção de docentes, 
mostrando a importância de que eles tenham formação 
pedagógica, específica, em educação. “Fornecemos uma base 
para que eles se desenvolvam, tentamos melhorar a formação do 
formador”, explica a responsável pela Coordenação de Ensino 
do COREN-SP, a enfermeira Sheila tetamanti.

A principal conquista da Coordenação de Ensino foi a parceria 
com os órgãos do sistema de ensino. São eles que fornecem 
autorização para a abertura de escolas, fiscalizam e fecham 
instituições com problemas. De acordo com a pedagoga lady 
lisboa, consultora da equipe do COREN-SP, eles não sabem o que 
seria um curso de Enfermagem ideal. “Esta área é muito específica, 
e as diretorias de ensino têm muitos cursos para acompanhar”, diz. 

“Depois da nossa aproximação, agora eles nos pedem para 
ajudar na avaliação de escolas”, afirma Sheila. O COREN-SP 
leva aos órgãos de ensino os problemas identificados no processo 
de inscrição de egressos, como falhas na documentação. tudo 
visando à qualidade da formação. “Não cabe ao COREN-SP 
regular o sistema de ensino. Não damos a solução, apenas 
identificamos os problemas e os levamos aos órgãos”, diz lady. 

Atualização dos docentes
Outra iniciativa do COREN-SP é atualizar os docentes de 
ensino técnico sobre a área de ensino, por exemplo, novidades 
na legislação, já que estas questões não fazem parte da 
formação do enfermeiro na graduação. também incentiva a 
criação de mais cursos de especialização em docência de 
nível técnico, para suprir esta carência. “É importante que os 
docentes saibam não apenas as técnicas de Enfermagem, mas 
também precisam saber ensinar”, diz Sheila. 

A atuação do 
COREN-SP na 
área de ensino 
faz parte de uma 
preocupação mais 
ampla do Conselho 
com a formação. 
Tem relação com 
iniciativas como o 
CAPE (Centro de 
Aprimoramento 
Profissional de 
Enfermagem). 
Inclusive, a 
aproximação com 
os profissionais 
que atuam nas 
escolas faz com 
que eles conheçam 
os cursos e 
treinamentos do 
CAPE e possam se 
atualizar.

O COREN-SP 
também ensina 
os coordenadores 
de curso e Rts a fazer registros mais precisos, como os de 
contratos de estágio. Ainda sobre estágio, são fornecidas 
informações para identificar os melhores campos para que 
os alunos aprendam melhor. Os profissionais do Conselho 
visitam os campos de estágio para orientar os enfermeiros que 
acompanham o aluno, com foco na segurança do paciente. 
“Verificamos se a proporcionalidade dos campos condiz com a 
complexidade do nível de assistência, de acordo com resolução 
do COFEN”, explica Sheila. Se houver mais alunos do que o 
suportado, o ensino será prejudicado.

A equipe de ensino do Conselho está disponível para palestras, 
e este é um recurso com bastante procura por parte das 
escolas. Os principais temas são anotações de Enfermagem, o 
que é o COREN-SP, futuro e perspectivas da Enfermagem, etc. 
também pode emitir pareceres como forma de colaboração, a 
respeito de um curso, por exemplo.

Entre os resultados já obtidos pela Coordenação de Ensino, 
melhoraram os registros das atividades de estágio, oferecendo 
mais oportunidades aos alunos. Houve um aumento na 
demanda por orientações na sede do COREN-SP, via telefone 
e pelo Fale Conosco, no site do Conselho. As principais 
dúvidas são relativas à legislação, por exemplo, carga horária 
e conteúdo mínimo. “Sem saber a legislação, não se sabe 
quais são os objetivos dos cursos nem as competências a 
ensinar”, diz Sheila. 

CONSElHO SE APROxiMA 
DAS ESCOlAS

Lady Lisboa é pedagoga há mais de 

50 anos, com especializações em 

educação e psicologia. trabalhou em 

diversas equipes técnicas de ensino. 

Presta assessoria educacional ao 

COREN-SP

Sheila Tetamanti é enfermeira com 
especialização em administração 
hospitalar e sistemas de saúde, 
saúde pública e enfermagem 
do trabalho. Atualmente, está 
se especializando em formação 
de docentes para educação 
profissional em Enfermagem
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É curioso: quando participo de reuniões com profissionais 
recém-formados, em qualquer das categorias de enfermagem, 
é comum lamentarem que faltam vagas no mercado de 
trabalho. Já quando participo de reuniões com profissionais de 
Recursos Humanos dos serviços hospitalares, estes lamentam 
que  sobram vagas e que faltam profissionais de enfermagem 
capacitados.

Quando olhamos o mercado de trabalho e os aspectos 
econômicos em geral,  todas as tendências apontam a 
área de saúde como um excelente campo de trabalho, com 
perspectivas positivas nesta próxima década. Os indicadores 
estimados para os próximos anos permitem aos economistas 
e grandes empresários afirmarem que o futuro do Brasil estará 
alicerçado num longo e sustentado ciclo de prosperidade 
econômica, considerando-se fatores como a Copa do Mundo 
de futebol em 2014, a Olimpíada em 2016 e as grandes 
explorações de petróleo da camada do pré-sal.

Com um futuro tão promissor para o país, o que realmente 
estará acontecendo? Onde mora o problema? Não é de hoje 
que se fala que o mercado de trabalho para os profissionais 
de enfermagem está carente de talentos. No entanto, os 
profissionais com boa formação acadêmica existem – porém, 
não conseguem boas colocações e muitos até desistem da 
área. O que está errado?

Passamos por um período especialmente difícil na enfermagem, 
com a explosão da oferta de vagas em cursos técnicos e 
universitários em enfermagem, na década de 1990. Esta oferta 
desregrada de cursos não veio sem consequências: grande 
parcela dos profissionais formados tinha baixa qualificação. 
E aqui cumpre esclarecer – nem o COREN-SP, nem o COFEN 
foram convidados pelas autoridades de ensino a opinar, sugerir 
ou se posicionar, mesmo estes órgãos de enfermagem sendo 
contrários à abertura indiscriminada de cursos.

Mas o que se entende por baixa qualificação? Os gerentes 
de RH dos grandes hospitais da capital paulista afirmam que 
boa parte dos trabalhadores da nossa área apresenta sérias 
deficiências, dentre as quais se destacam a falta de visão 
sistêmica, falta de pensamento crítico e falta de habilidade 
no fazer, o que de certa forma evidencia os efeitos da baixa 
qualidade de educação no país. 

uma pesquisa divulgada pela revista Você S/A e realizada 
pela H2R mostra que a falta de habilidade técnica – em 
qualquer área profissional - é o principal problema que impede 
o candidato de conseguir um emprego. imaginem, então, 
este problema de falta de habilidade na enfermagem, onde o 

erro tem consequência inimagináveis de curto, médio e longo 
prazos. Segundo a pesquisa, 57% das empresas qualificam 
a habilidade técnica como a mais importante característica 
desejável do candidato. Em segundo lugar está a formação 
acadêmica (23%), seguida pela disputa de talentos (19%), 
idiomas (12%) e habilidades comportamentais (11%).

A falta de capacitação é um dos sérios desafios do Brasil, e na 
enfermagem somam-se a esta situação as “macroescolas”, com 
suas falhas estruturais e professores não especializados na área 
em que ministram assuntos importantes do cuidar. 

Enquanto escolas não formarem profissionais com qualificação 
pertinente às exigências de tecnologia e mercado de saúde 
teremos, principalmente em São Paulo, muitas vagas em aberto 
e este panorama continuará igual. 

Para a formação de talentos em enfermagem é urgente que 
todas as partes envolvidas adotem posturas responsáveis em 
relação à questão, a começar pelo profissional, que precisa 
compreender a necessidade de desenvolver competências. 
Não basta ter um diploma ou certificado.

Já as escolas precisam se conscientizar de que não basta 
certificar. Elas têm obrigação de realmente preparar gente para 
cuidar de gente.

Os hospitais e o mercado de saúde em geral também precisam 
agir neste resgate da qualidade da assistência e tomar para si 
uma parte da responsabilidade, oferecendo a oportunidade do 
primeiro emprego, mesmo que para isso tenha que capacitar 
para atingir as competências exigidas.

Juntos temos que despertar, discutir e somar, para prepararmos 
um planejamento que atrele a formação e informação de 
pessoal em saúde ao plano desenvolvimentista que se 
apresenta. 

Caso contrário, todos continuaremos conjugando o verbo 
faltar para definirmos os novos profissionais,  e o mercado 
viverá com o ônus de formados  com habilidade abaixo da 
necessária para cumprir as exigências de seus contratos, 
deixando vagos inúmeros postos de trabalho. 

Então vamos procurar uma solução juntos? O COREN – SP já 
está fazendo a sua parte, preparando a todo vapor o Projeto 
do ExERCíCiO PROFiSSiONAl tutElADO (EPt). 

Conheça, ao lado, os principais pontos deste novo programa 
do COREN-SP:

MERCADO DE tRABAlHO PREOCuPA 
PElA FAltA DE tAlENtOS 
Por Sarah Munhoz*
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1. instituições envolvidas: instituição formadora; instituição 
de saúde conveniada; COREN-SP.

2. Período de duração do EPt, por participante: 12 meses.

Etapas:
1. Escola/Faculdade que comprove a qualidade e a 

responsabilidade no ensino da Enfermagem;

2. COREN-SP estabelece convênios com instituições de 
saúde consideradas de vanguarda ético-profissional, 
técnica e científica, envolvendo o limite de 10% do 
quadro mínimo obrigatório da instituição, na categoria 
de interesse (inicialmente para o Enfermeiro. Na segunda 
etapa, para o técnico de Enfermagem);

3. As vagas destinadas ao EPt serão consideradas, 
quando preenchidas, como parte do Dimensionamento 
Profissional pertinente à instituição;

4. Os participantes do EPt receberão, em média, entre 
50% e 60% do salário médio da categoria profissional, 
na instituição, sem vínculo empregatício, portanto, sem 
incidência dos custos trabalhistas (FgtS, etc...), pois se 
trata de um programa similar à Residência Profissional 
e/ou Programa trainee. O COREN-SP está discutindo a 
formalização de um tAC (termo de Ajuste de Conduta) 
com a Delegacia Regional do trabalho de São Paulo, 
formalizando o programa de parceria institucional;

5. Os profissionais em EPt terão direito, pelo período 
de 12 meses, a plano de saúde e seguro de vida, 
proporcionados pela instituição conveniada;

6. O COREN-SP assumirá a capacitação de Enfermeiros da 
instituição conveniada, em Auditoria de Competências 
Profissionais;

7. Ao final do período, o COREN-SP certificará o 
profissional aprovado pela instituição conveniada, em 
termos de Certificação da Prática de Competências 
Profissionais, que consistirá em fundamental instrumento 
de acesso ao mercado de trabalho, garantindo um 
profissional capacitado e competente para o exercício 
ético-profissional, sendo importante instrumento em 
processos seletivos admissionais, comprovando ser um 
profissional que apresenta segurança no exercício da 
profissão.

Razões e benefícios garantidos
1. Profissional, egresso de instituição com reconhecida 

qualidade e responsabilidade na formação profissional, 
terá ampliadas suas oportunidades de acesso ao 
mercado de trabalho, evitando sua permanência no 
desemprego ou subemprego (o que neutraliza todo 
o aprendizado da formação profissional e regride 
o processo de desenvolvimento de competências 
profissionais); deixará de ser um problema social 
e familiar, devido ao desemprego ou subemprego 
existente; deixará de ser um agente profissional de risco 
assistencial, por não comprovar na prática tutelada suas 
efetivas competências ético-profissionais. Conquistará a 
evolução, quando em EPt, de suas competências legais 
e ético-profissionais, garantindo um exercício profissional 
ausente de riscos provenientes da imperícia, imprudência 
e negligência profissional.

2. instituição conveniada no EPt deixará de ter, em seu 
processo seletivo admissional, o risco de contratar 
profissional recém-formado sem conhecimento de 
suas reais competências e qualidade na formação 
profissional, diminuindo o risco assistencial primário; 
mudança de paradigma quanto à restrição de 
profissionais recém-formados; diminuição do turn-over 
proveniente de processo seletivo e admissional  “no 
escuro”, com consequente economia nos custos deste 
processo; poderá remunerar, como compensação ao 
oferecer esta opção ao mercado, 10% de seu quadro, 
na categoria profissional, o equivalente a 40-50% da 
remuneração média existente; desenvolverá importante 
estratégia de responsabilidade social, relacionada com 
o emprego e a segurança assistencial a seus clientes/
pacientes; terá em seus quadros Enfermeiros capacitados 
pelo COREN-SP em Auditoria de Competências 
Profissionais, melhorando o processo de educação em 
serviço existente;

3.  Sociedade terá a seu dispor um profissional competente, 
capacitado e seguro em relação ao exercício 
profissional.

4. Formação Profissional sofrerá importante regulação 
do mercado, pois as instituições formadoras que 
não zelarem pela qualidade e responsabilidade na 
formação profissional poderão não garantir aos seus 
egressos o acesso imediato e ampliado ao EPt e, 
consequentemente, ao mercado de trabalho, sendo 
levada a repensar e reavaliar seu projeto pedagógico 
dentro de um princípio mínimo de responsabilidade na 
formação profissional.

Estratégia Operacional do EPt:
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SEMANA DA ENFERMAgEM 2011:  
PROgRAMA BOAS PRÁtiCAS

COREN-SP RECEBE DOCENtES E 
AluNOS DA EACH-uSP

Em 2011, o COREN-SP escolheu, como tema de suas ações e 
foco, o programa BOAS PRÁtiCAS COM CiENCiA E ARtE. 

As Boas Práticas são padrões de condutas internacionais de 
qualidade ética e científica para o planejamento, gestão, 
condução, supervisão, avaliação, registros e relatórios de 
atividades relacionadas com o exercício profissional. 

Aderir a estes padrões é uma garantia pública de que os 
direitos, a segurança e o bem estar dos nossos pacientes, 
clientes e alunos,  estão protegidos de forma consistente com os 
princípios que regem a cultura e a história de nossa profissão.

O COREN-SP vem intensificando ações visando elevar o nível 
de segurança na assistência de Enfermagem, tendo a clareza 
de que o caminho a ser percorrido é o do conhecimento.

Por outro lado, existem variáveis que nem sempre estão 
sob nosso controle, que precisam ser identificadas e ter 
estabelecidas estratégias para seu monitoramento e processos 
que permitam, senão neutralizá-las, ao menos minimizá-las.

É o caso da área de formação profissional, uma das mais sensíveis 

e complexas em relação ao poder de atuação do COREN-SP.

Acreditamos que, através de uma estratégia como a que 
iniciaremos em maio próximo, poderemos alcançar, até o final 
do programa, excelentes resultados práticos, onde o paciente, 
o cliente e a sociedade sejam diretamente beneficiadas, 
trazendo com isso a valorização de nossa profissão.

As estratégias a serem desenvolvidas são, inicialmente:

• Semana da Enfermagem, com palestras e eventos sobre o 
tema;

• lançamento do livro gestão em Enfermagem a todos os 
Enfermeiros;

• ii Fórum de Enfermagem e i Feira internacional de 
Exposição em Enfermagem, em outubro, no Anhembi, 
em parceria com a HOPSitAlAR e a AMB (Associação 
Médica Brasileira);

• CAPE no interior

É o COREN-SP resgatando, com suas ações, o orgulho de ser 
ENFERMAgEM.

Os alunos e docentes do 
curso de Obstetrícia da 
EACH-uSP tiveram no dia 
28 de março mais uma 
oportunidade de diálogo 
com o COFEN e com o 
COREN-SP. O Conselho 
realizou um encontro de 
esclarecimento em que 
estiveram presentes o 
presidente Cláudio Porto, o 
assessor jurídico do COFEN 
luiz gustavo Muglia, o 

vice-diretor da EACH-uSP, professor Edson leite, e o professor 
Francisco Cordão, do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Durante a reunião, COREN-SP e COFEN explicaram o 
posicionamento dos Conselhos na questão do registro 
profissional dos obstetrizes formados pela EACH. tanto Cláudio 
Porto como luiz gustavo Muglia esclareceram que somente será 
possível aos egressos fazer a inscrição no COREN-SP, como 
obstetrizes, se possuírem uma decisão judicial em primeira 
instância. Como ainda não existe a carteira de obstetriz 
(não confeccionada pela Casa da Moeda), o Conselho não 
pode fornecê-la, emitindo, para isso, declaração de inscrição 
profissional ressaltando as ações restritas à obstetrícia.

uma vez que a decisão pode ser derrubada a qualquer momento, 
Cláudio Porto insistiu na necessidade de encontrar uma solução 
definitiva para o problema. De acordo com o presidente do 
COREN-SP, a legislação de hoje só permite registrar esses 
profissionais caso eles façam uma complementação do curso 
para receberem uma formação de enfermeiros especialistas 
em obstetrícia. “Para o mercado pode ser mais interessante 
a formação como enfermeiro obstetra, porque ele já sai em 
vantagem sobre um enfermeiro generalista”, disse Porto. 

No entanto, se docentes e alunos quiserem se registrar 
especificamente como obstetrizes, seria necessário criar um 
movimento político para pressionar o Congresso Nacional a 
aprovar uma lei neste sentido. 

Já o representante da uSP disse que a universidade está 
trabalhando para apresentar um modelo curricular de 
complementação, já que o primeiro foi rejeitado, uma vez 
que só contemplava conteúdos relativos à saúde da mulher. É 
preciso que este “adendo” ao curso de obstetrícia envolva a 
saúde integral, de adultos, idosos e crianças. Recebida esta 
proposta, o COFEN irá avaliá-la. Se aprovada, seria possível 
registrar estes egressos como enfermeiros.  

Alguns alunos fizeram perguntas, sempre no sentido de dirimir 
as angústias da incerteza quanto ao futuro no mercado e na 
atuação profissional. 

O COREN-SP criou o Conecta COREN – um serviço exclusivo para os RTs das 
instituições, presidentes de Comissões de Ética e responsáveis pela área de Educação 
Permanente esclarecerem dúvidas técnicas em momentos de tomada de decisão.

Para usar esse serviço basta fazer seu cadastro no site do COREN e se conectar das 8 às 
17 horas de segunda a sexta-feira que a equipe da Câmara Técnica está disponível para 
atendê-los:

http://inter.coren-sp.gov.br/chat

RTs, Comissões de Ética e Educação Permanente:
Esse anúncio é para você
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O CAPE CHEgOu AO 
iNtERiOR, lEVANDO 
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tRANSMiSSÃO ViA iNtERNEt
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A primeira edição do Cape no interior, mais um programa para o aprimoramento contínuo dos 
profissionais de Enfermagem, idealizado e organizado pelo COREN-SP, teve público de mais de 
1.200 profissionais e acadêmicos presentes em auditórios em todo o estado, além de internautas. No 
dia 17 de fevereiro, profissionais de Enfermagem assistiram a palestras durante a manhã no seminário 
“Parto normal: desafios e perspectivas na assistência e a utilização da simulação”. A realização do 
evento contou com o apoio da Famerp, da Fundap, da ABENFO-SP, da interativa e da Anatomic.

O evento foi realizado no auditório da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). 
Por meio de sistema de transmissão simultânea, também foi transmitido em sete 
cidades do interior (Santos, Araçatuba, Campinas, São José dos Campos, 
Ribeirão Preto, Marília e Presidente Prudente), além do auditório do CAPE 
(Centro de Aprimoramento Profissional de Enfermagem), na capital.

O dia começou com a mesa de abertura, em que estiveram presentes 
representantes do COREN-SP, da Famerp, Funfarme, Secretaria Municipal de 
Saúde, Sindicato dos Enfermeiros e Fundap. Por meio de depoimento em vídeo, 
o secretário estadual de Saúde, Júlio Semeghini, saudou a iniciativa do COREN-
SP de aprimorar sua rede de capacitação. 

Já o presidente do COREN-SP, Cláudio Porto, disse que o Conselho tem 
colocado toda a tecnologia disponível para o aperfeiçoamento do profissional. 
“Para combater erros e imperícia é preciso não apenas fiscalizar, é preciso dar 
um passo maior, com a prevenção”, afirmou.

Ainda falta qualidade nas 
consultas pré-natais
A primeira palestrante foi a enfermeira e mestre em obstetrícia Karina Fernandes trevisan, presidente 
da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Estado de São Paulo (Abenfo-SP), 
que falou sobre o panorama da saúde materna no estado. Para a especialista, a imensa maioria das 
mortes de mulheres por complicações da gestação, aborto, parto e puerpério é um desperdício de 
vidas, pois a maternidade deveria representar continuidade da vida. E também porque essas mortes 
poderiam ser evitadas com assistência adequada.

Participantes assistem à palestra da enfermeira Camila Schnek

“Para combater erros 
e imperícia é preciso 
não apenas fiscalizar, 
mas é preciso dar um 

passo maior com 
a prevenção”

C
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a
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a Karina demonstrou com números que a taxa de natalidade 

tem caído, mas a queda na taxa de mortalidade não tem 
sido tão vertiginosa. Em 2007, houve 75 mortes para cada 
100 mil nascidos vivos, contra 140 em 1990. uma queda 
de quase 50%, mas ainda distante da meta do milênio 
estabelecida pela OMS de 20 óbitos.

A enfermeira também apontou a necessidade de consultas pré-
natais detalhadas. A maior parte das mulheres faz seis ou mais 
consultas, o que é um dado positivo, mas muitas vezes sem 
qualidade. Não se mede a altura uterina, não se identifica 
sífilis, não se fazem os exames adequados.Em seguida, a 
enfermeira Dra. Camila Schnek apresentou o estudo Nascer 
no Brasil, do qual é coordenadora em São Paulo. trata-se de 
uma iniciativa de Fundação Oswaldo Cruz para estabelecer 
a relação entre cesarianas eletivas e morbidade do recém-
nascido e da mãe. Serão entrevistadas 24 mil mulheres em 
todo o país, inclusive no período pós-parto. Em São Paulo, as 
entrevistas devem começar em breve.

Por fim, Cláudio Porto falou de processo ético e desafios para 
a assistência com qualidade na área da saúde da mulher. 
Ele apresentou como dificuldades a carga horária reduzida 
nos cursos para esse assunto, o foco de atuação no ambiente 
hospitalar, os campos de estágio insuficientes e inadequados. 
também falou dos erros e imperícias. “Os processos éticos 
são uma atribuição do COREN-SP determinada em lei, e 
não nos furtaremos à nossa obrigação. Mas, nos últimos 
dois anos, temos priorizado uma fiscalização orientadora, 
além de levantarmos o debate a respeito da formação 
profissional”, disse.

Na simulação do parto, emoção 
e descobertas 
Na segunda parte do Seminário, a enfermeira e mestre 
Andrea Porto falou sobre o parto humanizado e sobre 
a necessidade de humanizar o cuidado durante todo o 
processo. Para a conselheira do COREN-SP, humanizar é 
ter responsabilidade profissional, e não significa deixar de 
fazer qualquer intervenção no paciente. É possível agir e até 
medicar, desde que seja necessário. O cuidado humanizado 
significa apenas ter atitudes de solidariedade, se comunicar, 
ser compreensivo e respeitar a dignidade do paciente. “A 
assistência hoje é rotineira e uniforme, precisamos mudar 
isso”, disse Andrea. 

um caminho seria colocar em prática algumas orientações 
da OMS para o parto, como avaliar o risco gestacional, 
monitorar o bem-estar físico e emocional no trabalho de 
parto, oferecer líquidos via oral, respeitar a privacidade, usar 
métodos não invasivos e não farmacológicos para alívio da 
dor, entre outras.

Em seguida, Andrea falou das práticas prejudiciais, que 
devem ser eliminadas. Entre elas, o uso rotineiro de enema 
e tricotomia, a administração de ocitócitos sem controle, 
esforços de puxos prolongados e dirigidos no segundo 
estágio, etc. 

A solução, segundo a palestrante, é mudar o modelo de 
assistência e adotar condutas humanizadas, ou seja: respeitar 

a maior parte das mulheres  
faz seis ou mais consultas, o que  
é um dado positivo, mas muitas  

vezes sem qualidade

as necessidades da mulher, permitir a evolução natural do 
processo, interferir apenas se houver necessidade, estimular a 
participação da família. 

Após a exibição de diversos vídeos sobre parto normal 
humanizado, inclusive em domicílio, Andrea fez uma 
ressalva: “Mas é claro que é preciso ter um acompanhamento 
de qualidade durante toda a gravidez”. 

Ao final, ocorreu o momento mais esperado pela plateia, a 
simulação de um parto com os bonecos cedidos pela Anatomic. 
Enquanto Andrea explicava os procedimentos, a enfermeira 
Karina Fernandes trevisan cuidava da “paciente”. Enquanto 
o bebê saía, com a mãe sentada, abraçada pelo marido 
(diferente da tradicional posição deitada), um acontecimento 

Karina Fernandes mostra procedimentos para consulta de enfermagem

Andrea Porto fala sobre parto humanizado
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curioso. Havia um bebê de verdade no auditório, filho de uma 
enfermeira participante. Neste exato momento, ele resolveu se 
manifestar e chorou. uma simulação quase verdadeira. 

A mãe da pequena lívia, de apenas dois meses de vida, 
aproveitou a licença-maternidade para se aperfeiçoar. 
Enfermeira há 11 anos, Maria luiza Machado ainda não 
conseguiu trabalhar com obstetrícia, apesar de ter feito uma 
especialização em 2005. “Como tenho o sonho de trabalhar 
na área e estava um pouco desatualizada, não pensei duas 
vezes quando me falaram do seminário”, disse. 

Para liliane Prado Novo, a parte teórica foi a mais 
interessante. Docente e enfermeira generalista na Santa Casa 
de Olímpia, ela já havia feito um curso de parto e deseja 
se especializar em obstetrícia. “tinha algumas noções, mas 
aprendi muito hoje e reforcei conceitos”, afirmou. 

Seu colega de trabalho Breno Canevarollo chamou a 
atenção para as questões de ética apresentadas por 
Cláudio Porto. “O seminário mostrou que a prática é muito 
importante, mas só é bem feita se associada à consciência 
do profissional”, disse. A simulação com os bonecos foi 
inspiradora. “Para quem é docente como eu, este tipo de 

curso dá muitas dicas de como ensinar melhor”. 

O público foi diverso, com presença até de estudantes de nível 
técnico. Aluna do segundo módulo em Rio Preto, tacylla Keller 
foi ao seminário por curiosidade. “Estou em busca de todo tipo 
de conhecimento para definir em que área vou me especializar”, 
disse. Para ela, o mais interessante foi a simulação. “Ver é mais 
fácil do que imaginar, a gente aprende mais”. Rosalina Mekaru 
já está no quarto ano na Famerp e ficou impressionada. “Nas 
aulas temos só teoria, não tem prática, e pode nem aparecer 
estágio. Por isso, a simulação foi muito útil”, disse.  

interatividade inédita 
Durante a palestra de Andrea Porto, o COREN-SP inovou 
com um aparelho eletrônico entregue a todos os participantes 
do auditório da Famerp. Por meio do equipamento, o 
público respondia imediatamente a perguntas lançadas pela 
enfermeira. Por exemplo, logo após listar as recomendações 
da OMS, Andrea perguntou se as pessoas conheciam 
algum lugar que tivesse essas boas práticas. Apenas 19% 
responderam que sim. imediatamente após o questionamento, 
o índice de respostas apareceu na tela, aprimorando a 
discussão.

A FUNDAP, Fundação do Desenvolvimento Administrativo, 
do governo do Estado de São Paulo, garantiu a manutenção 
de sua parceria com o COREN-SP para a realização de 
transmissões ao vivo, via internet, de todas as atividades do 
programa CAPE no interior. Este compromisso permitirá que, 
a partir de abril deste ano, todos os eventos do programa 
sejam transmitidos na íntegra, em tempo real, via internet, 
com possibilidades de interação online do público, e com 
acesso aberto a qualquer interessado.

Foi este apoio da FuNDAP, que cedeu equipamento e 
pessoal técnico para a transmissão do evento em streaming 

(transmissão simultânea), via internet, que tornou possível a 
tantos profissionais, em tantos locais diferentes, acompanharem 
ao mesmo tempo o seminário e a simulação do parto normal.

Assim como o COREN-SP transmitiu o seminário sobre parto 
natural para o mundo inteiro, via internet, eventos como 
simulação de passagem de PiCC, urgência e emergência 
e tantos outros, já definidos para o CAPE no interior, serão 
também levados para todos os profissionais, via computador. 
“É o COREN levando os recursos de treinamento do CAPE 
para toda a enfermagem paulista e brasileira”, resume 
Cláudio Porto.

a maior parte das mulheres  
faz seis ou mais consultas, o que  
é um dado positivo, mas muitas  

vezes sem qualidade

CAPE NO iNtERiOR tERÁ APOiO DA FuNDAP PARA 
tRANSMiSSÕES ViA iNtERNEt

Karina Fernandes mostra procedimentos para consulta de enfermagem

à esq. a equipe que realizou o CAPE no Interior. à dir., simulação do parto normal
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EM DiVERSAS CiDADES, PROFiSSiONAiS 
APROVAM SEMiNÁRiO

“A simulação dá ao profissional a oportunidade de 
aprender como, exatamente, se realiza determinada 
técnica, como se deve cuidar do paciente, 
acompanhando o palestrante demonstrando as técnicas.”

Prof. Anselmo Amaro dos Santos
Coordenador do Curso de Enfermagem da UNIP Santos

“A simulação é uma vivência diferente.  O avanço 
tecnológico implantado neste evento foi muito 
importante. E o fato de não ter sido necessário ninguém 
se deslocar de Santos a São José do Rio Preto para 
acompanhar o evento foi um grande diferencial.”

Maria Rosa de Souza Santos
Coordenadora de Enfermagem do Hospital Santo 
Amaro do Guarujá

“O tema do seminário foi extremamente oportuno, atual e, realmente, os profissionais 
estão precisando deste tipo de informação, tanto para poder orientar as gestantes, 
como até a própria equipe médica, que, por vezes, precisa de uma orientação 
da enfermagem no contato com essas pacientes. Os colegas que não puderam 
participar estão perdendo um evento muito importante, muito rico e, com certeza, este 
conhecimento vai fazer falta.” 

Graziella Gerônimo
Enfermeira de Centro Cirúrgico, Obstétrico e CME / Hospital Universitário de Jundiaí

Numa estratégia inovadora para a enfermagem paulista, o seminário “Parto normal: desafios e perspectivas na assistência e a utilização 
da simulação” pôde ser acompanhado por centenas de profissionais em diversos municípios do estado, por meio da transmissão via 
internet aos auditórios das subseções e de espaços cedidos pela universidade Paulista (Santos e Campinas) e SENAC (São José dos 
Campos). Além dos auditórios, qualquer profissional com conexão à internet também teve a oportunidade de acompanhar o evento.

A seguir, a opinião de quem esteve nos auditórios acompanhando a transmissão.
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“Quando acompanhamos uma 
simulação, fica muito mais fácil 
identificar quais os possíveis erros 
que podem ocorrer e as falhas no 
momento da assistência, quando 
o processo já está ocorrendo. Fica 
mais fácil levar para o cotidiano a 
forma correta.”

Lucrécia Cristina M. Ortlani
Enfermeira do Centro Obstétrico 
do Hospital Universitário de 
Jundiaí

“O tema foi de suma importância e ressaltou 
as condições da assistência e do ambiente, 
como forma de oferecer um cuidado digno, 
colaborando na redução da mortalidade 
materna e infantil. gostei de todas as 
palestras. A expectativa era grande e a 
atividade foi além do que esperava.”

Tereza Hanae Nakamura
Assistente de direção DRS-XII - Registro

 “grande iniciativa do COREN-SP, fazendo com que seja 
ampliado o conhecimento técnico –científico, num evento que 
está sendo utilizado como ferramenta de auxílio no processo 
ensino-aprendizagem.”

Izabel Cristina Medina Ferraz
Diretora Técnica de Enfermagem do Hospital São Lucas

“Fiquei impressionada com o tamanho do evento e com 
a minha responsabilidade na condução das atividades 
de apoio à simulação aqui em Campinas. Para mim este 
seminário foi o momento de lavar a alma e a oportunidade 
de  disseminar o conhecimento e sensibilizar as pessoas em 
relação ao parto natural, ao parto domiciliar.”

Carla Silveira
Enfermeira especialista em obstetrícia da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí

“O formato do seminário, com transmissão via internet, 
possibilitou que mais pessoas pudessem ser treinadas, 
e em diversos locais, estabelecendo uma linguagem 
única para os conceitos de assistência e da qualidade. 
A transmissão via internet ofereceu uma oportunidade, 
em nível nacional, de os profissionais conhecerem mais 
sobre a assistência de qualidade à puérpera.”

Cristiane Martho
Enfermeira da Educação Continuada do Hospital 
Universitário de Jundiaí
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Com o objetivo de tornar o atendimento mais ágil 
e trazer mais conforto ao profissional, o COREN-SP 
coloca à disposição dos profissionais a possibilidade 
de agendar um horário para atendimento tanto na 
sede quanto nas subseções.

Com o horário marcado o profissional tem a garantia 
de que será atendido sem espera ou filas, na hora em 
que for mais conveniente para ele, evitando um tempo 
de espera que pode chegar, em média, a uma hora. 
Recém chegada do Piauí, a auxiliar de enfermagem 
Roseane Beserra dos Anjos aprovou o sistema. “Fiz o 
agendamento pela internet e quando cheguei aqui fui 
atendida no horário. Achei ótimo”, conta.

A auxiliar de enfermagem Erika Fernanda Barbosa 
veio de Mogi das Cruzes e aproveitou para 
marcar horário para retirar a inscrição definitiva. 
“Antes demorava bastante para ser atendida, 
desta vez foi bem mais rápido e prático. Com o 
agendamento consegui planejar melhor o meu dia 
e escolher o horário mais conveniente para mim”, 
explica. também de Mogi das Cruzes, iran Ferreira 
Maranhão destacou a agilidade do atendimento com 
hora marcada. “Achei muito bom, pois assim não 
perdemos tempo.”

No mês de fevereiro, o COREN-SP contou com 854 
agendamentos, porém, apenas 455 profissionais 
compareceram no dia e horário marcados. Segundo 
a gerente de atendimento ao profissional Rosa Yuko 
Kayano Morais a adesão ao sistema ainda é baixa. 
“O agendamento é bastante útil, pois elimina o tempo 
de espera, mesmo assim a procura está baixa e 
muitos profissionais que marcam não comparecem”, 
complementa Rosa.

Atualmente a gerência de Atendimento ao Profissional 
(gAP) está preparada para atender 64 agendamentos 
por dia, porém este número pode crescer de acordo 
com a demanda pelo serviço. “Acredito que o 
atendimento com Hora Marcada traz mais conforto 
ao profissional e evita uma espera que pode superar 
uma hora nos horários de pico”, explica Rosa.

O agendamento de horário para o atendimento 
tanto na sede quanto nas subseções é realizado 
pelo site do COREN-SP e o processo é simples. 
“Achei o sistema de agendamento fácil de usar e 
consegui marcar rápido”, explicou a auxiliar de 
enfermagem Roseane. Em caso de dúvidas quanto ao 
agendamento o profissional deve entrar em contato 
com o Conselho pelos telefones:  
(11) 3225 6516 e (11) 3225 6519.

AtENDiMENtO COM HORA 
MARCADA EVitA PERDA DE tEMPOC
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Erika Barbosa: 
“Atendimento bem mais 

rápido e prático”

Roseane Beserra:  
“Achei o sistema de 

agendamento pelo site 
fácil”

iran Maranhão:
“Com o agendamento eu 

não perco tempo”
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instituído com a proposta de reconhecer e contribuir para a 
gestão dos serviços de enfermagem, o Prêmio COREN-SP 
gestão com Qualidade - Dimensão Hospitalar entra na etapa 
de avaliação das instituições inscritas. 

O processo de avaliação que ocorrerá nos meses de abril e 
maio terá como base seis perspectivas, 32 critérios e 121 
itens de avaliação, desenvolvidos pelo grupo de estudo 
(gE-2) do COREN-SP dedicado à área hospitalar. “Além 
da  experiência e do profundo conhecimento do grupo, que 
conta com profissionais das melhores instituições de saúde de 
São Paulo, o instrumento de avaliação para concessão do 
Prêmio foi submetido a consulta pública, no site do COREN-
SP, e validado durante uma reunião técnica, que contou com 
a participação de trinta e cinco diretores de enfermagem”, 
explica Sérgio luz, coordenador do PgQ, Programa gestão 
com Qualidade.

A entrega do Prêmio irá ocorrerá durante o 3º SEPAgE – 
Seminário Paulista de gestão em Enfermagem, no mês de 
julho.

Oficinas
Para esclarecer a metodologia de avaliação para concessão 
do Prêmio, os organizadores do PgQ realizaram nove 
oficinas preparatórias voltadas aos enfermeiros responsáveis 
técnicos da área hospitalar. Além de São Paulo, os cursos 
aconteceram também nas subseções do COREN-SP em 

Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio 
Preto, Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos e 
Santos. As oficinas contaram com a participação de 486 
profissionais responsáveis técnicos - Rts de todo o estado. “A 
realização das oficinas foi uma oportunidade ímpar que nos 
proporcionou a troca de experiências sobre a árdua tarefa 
de gestão”, destaca luz.

Nas oficinas os profissionais puderam conhecer as regras 
do Prêmio, bem como os detalhes das seis perspectivas que 
nortearão a análise das instituições inscritas. “independente 
de os participantes do cursos estarem ou não inscritos 
para o Prêmio, a sensação que tivemos foi a de que as 
pessoas se sentiram acolhidas e satisfeitas ao perceberem 
que o Conselho tem como objetivo apoiar os Rts em suas 
atividades”, conta. 

O coordenador do PgQ enfatizou que mesmo as instituições 
que ainda não se sentiram preparadas para participar desta 
primeira edição do Prêmio devem conhecer o conteúdo do 
Manual de Orientação, não só para uma futura adesão 
ao processo, mas pelo fato de que o Manual apresentam 
diversos pontos que podem nortear a gestão nas instituições 
de saúde. 

PRêMiO gEStÃO COM 
QuAliDADE-DiMENSÃO 
HOSPitAlAR

É possível ler e baixar o Manual 
de Orientação no site 
http://inter.coren-sp.gov.br/node/4798
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REgulamENtO - SESSãO PôStER 
MElHORES PRÁtiCAS 
EM gEStÃO DE ENFERMAgEM
1. Inscrição 
O autor deverá preencher os formulários ficha de inscrição e Resumo do trabalho 
(disponíveis no site www.inter.coren-sp.gov.br/node/1235) e encaminhá-los exclu-
sivamente “on-line” até o dia  06 de Junho de 2011.
A inscrição será gratuita, sendo o ônus da confecção do material de responsabi-
lidade dos autores.
Somente poderão participar profissionais enfermeiros com situação regular-
izada junto ao COREN-SP.
Serão aceitos até 02 trabalhos por autor.
O número máximo de autores será 03, sendo um deles relator que deverá estar no 
dia e horário para apresentar o trabalho e dirimir dúvidas.
Não serão aceitos pôsteres que se revelem promoção comercial de determinada 
marca, produto ou empresa.

2. Formato da apresentação:
2.1 Resumo
O resumo deve seguir os seguintes critérios:
• título do trabalho em letras maiúsculas, centralizado, fonte arial 12, negrito;
• Nome do(s) autor (es) com SOBRENOME (em letras maiúsculas), seguido do 
nome em letras minúsculas, sem abreviação, devidamente identificado quanto ao 
cargo atual, instituição de origem e nome do relator sublinhado;
• texto resumo fonte em Arial 12, espaçamento simples, com no máximo 2 laudas 
ou 5.500 caracteres e sem parágrafo; 
• Corpo do texto do resumo em letras minúsculas, dividido obrigatoriamente nos 
seguintes itens: introdução, objetivos, material e método, resultados, conclusões e 
referencias principais (máximo 3);
• No final do resumo deverão ser apresentadas as palavras chaves, conforme os 
descritores das ciências da saúde (DECS)
2.2 Pôster
O pôster selecionado para a exposição deverá ter o seguinte formato:
• Dimensão de 90 cm de largura e 120 cm de altura, em forma de banner com 
moldura e cordão, de forma a ser fixado para apresentação;
• Cabeçalho contendo o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor (es) e a institu-
ição em letra de imprensa com 2,5 cm de altura. Recomenda-se que contenha, em 
letras menores, o endereço eletrônico (e-mail) do autor (es);
• Para facilitar a compreensão do observador recomenda-se que o trabalho con-
tenha uma seção de  objetivos (claros e concisos) seguida de seção sobre metodo-
logia/experiências. A maior parte do texto deverá ser constituída por resultados, 
incluindo as conclusões do trabalho. A inclusão da referencia é opcional. 
• O observador do pôster deverá ser capaz de perceber a essência do trabalho, 
mesmo na ausência do autor

3. Seleção dos trabalhos:
Etapa 1 – Análise do cumprimento dos critérios estabelecidos no regulamento.
Etapa 2 –  Avaliação do Resumo do trabalho enviado:
Critérios da Avaliação:
• Apresentação (definição) do objeto do trabalho;
• Relevância e aplicabilidade do tema;
• Suficiência, clareza e coerência  das informações contidas no objetivo, material 
e método, resultados e conclusões.
importante: Os resultados dos trabalhos, bem como as orientações (horário, local 
do evento e posição numérica) serão divulgados no site do COREN-SP, até o dia 
01 de Julho de 2011. 

4. Critérios de Avaliação do Pôster:
4.1 – apresentação do Relator:
• Clareza na apresentação dos resultados;
• Objetividade e Domínio sobre o assunto analisado;
• Respostas convincentes às perguntas do membro da Comissão Avaliadora;
4.2 – apresentação do pôster:
• Organização (em relação aos elementos solicitados);
• Captação da atenção do membro da Comissão Avaliadora e do público;
• leitura dos textos (tamanho das letras) a uma distância adequada (1,0 a 1,5 
metros);
• Atendimento a todos os requisitos de  formatação do pôster.
importante:
- Os trabalhos selecionados deverão ser afixados em painéis pelos próprios au-
tores, no início do evento, segundo a indicação numérica da organização. So-
mente serão permitidas afixações dos pôsteres que correspondam ao resumo en-
viado à Comissão.
- Os pôsteres deverão ser retirados pelos autores ao final do evento, após a Sessão 
de Encerramento. A organização do evento reserva-se o direito de desprezar em 
local adequado o pôster que permanecer no local da exposição depois da Sessão 
de Encerramento.
- A Comissão de Avaliação será composta de profissionais enfermeiros de notório 
saber, nomeada pelo COREN-SP.

5. Premiação: 
A divulgação dos resultados e premiação será realizada pelo coordenador da 
Comissão de Avaliação e ocorrerá ao final do evento.
Os trabalhos premiados receberão uma participação nos eventos abaixo (que 
inclui inscrição, traslado e hospedagem) de acordo com a ordem de classificação, 
caso o autor do trabalho seja um grupo, fica a critério deste o sorteio da inscrição. 
1º lugar – inscrição + translado + Hospedagem no 14º Congresso Brasileiro dos 
Conselhos de Enfermagem - CBCENF - COFEN
2º lugar – inscrição + traslado + Hospedagem para o 63° Congresso                            
Brasileiro de Enfermagem – ABEN
3º lugar – inscrição + translado + Hospedagem (caso não resida na grande São 
Paulo), no ii Forum de Enfermagem e Feira internacional de Enfermagem – Expo 
Enfermagem

6. Considerações Finais:
- Os autores dos trabalhos selecionados receberão após a apresentação na Sessão 
Pôster o respectivo certificado;
- Os autores do trabalho concordam automaticamente em disponibilizá-lo na in-
tegra ao COREN-SP, que poderá divulgar por meios que julgar indicado.
- Os participantes, neste ato, assumem plena e exclusiva responsabilidade pelo 
trabalho que produzir, por sua titularidade e originalidade e pelas imagens nele 
utilizadas, tendo o compromisso de cumprir o Código de Ética de Enfermagem 
e respeitar as diretrizes de pesquisa, eximindo o COREN-SP de qualquer respon-
sabilidade.
 - A inscrição na Sessão, implica aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 
regulamento.
- Os casos omissos a este regulamento serão definidos pela Comissão Organiza-
dora.
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taka Oguisso

A touca foi por muito tempo símbolo da enfermeira, profissão 
que foi exercida por algum tempo quase que exclusivamente por 
mulheres. Florence Nightingale também usava um arranjo de 
renda na cabeça, cobrindo os cabelos, como mostram muitas 
fotografias. Ela queria trazer profissionalismo à enfermagem 
e o uniforme seria instrumental para isso. A cor branca ou 
clara seriam a forma de demonstrar pureza, ordem, aparência 
profissional e limpeza.  A touca era, pois, parte do uniforme, 
introduzida muito precocemente na história da profissão, 
inicialmente com o objetivo original de manter os cabelos 
alinhados e dar um tom de recato e modéstia. Para assegurar 
que os cabelos ficassem de fato bem alinhados, usava-se 
também uma rede fina na cor do cabelo. Cada escola criava 
seu próprio modelo de touca, usando tecido de algodão, 
cambraia ou organdi (mais fácil de lavar, passar e engomar) 
acrescentando rendas ou listra(s) com fitas estreitas em diferentes 
cores. Acrescentavam-se mais listras de acordo com a categoria 
atingida pelo aluno ou pelo profissional. Outras escolas ou 
hospitais aumentavam a altura da touca ou a diminuíam à 
medida que a enfermeira subia de categoria, até se tornar 
supervisora ou chefe.

Historicamente, a touca era derivada do hábito das religiosas, 
que geralmente cobriam os cabelos com véus, também para 
significar modéstia. Em muitas escolas de enfermagem, os véus 
substituíam as toucas e as alunas os recebiam como noviças 
na profissão e futuras enfermeiras. Em outras escolas os véus 
foram adaptados e encurtados, restando uma parte para cobrir 
apenas o topo da cabeça, transformando-se nas toucas, depois 
celebrizadas em filmes americanos e ingleses nas décadas 
de 1940 a 1970. Chegou a tornar-se mesmo um símbolo 
universal da enfermagem, que permitia aos pacientes identificar 
enfermeiras de outros profissionais de saúde, à distância, 
dentro dos hospitais. Era uma vantagem da touca, mas tinha a 
desvantagem de se tornar portadora de germes e bactérias que 
poderiam ser transmitidas de um paciente a outro. 

Nas escolas de enfermagem era comum a realização de 
uma cerimônia solene para imposição das toucas, no final 
do período de ciências básicas e antes do início de estágios 
práticos nos serviços de saúde, especialmente, hospitais. Nesse 
dia, havia inicialmente uma benção especial das toucas, para 
lembrar sua importância e dignidade, antes da chamada 
individual das alunas que receberiam a touca devidamente 
colocada pela diretora da escola na cabeça de cada uma. 

Sobre o uniforme branco as enfermeiras e mesmo as alunas, 
quando necessitavam sair à rua, deveriam vestir uma capa, 
tipo pelerine, para proteger o uniforme. Por dentro a capa 
poderia ter forros em cores diferentes, como branco ou 
vermelho, dependendo da escola, também de acordo com 
a hierarquia da portadora. Destaque-se que, na época, a 
maioria das alunas residia nas dependências da escola, nas 

A tOuCA COMO 
SíMBOlO DA 
ENFERMAgEM

proximidades do hospital, e tanto estas como as professoras 
vestiam a capa para caminharem até o local de estágio. 
Era algo tradicional, pois era uma imagem comum ver 
enfermeiras entrando ou saindo de hospitais com sua capa 
e a touca na cabeça. Havia como que certo orgulho em 
ostentar sua origem, isto é, a escola que frequentava, ou a 
escola onde havia se formado, ou simplesmente mostrar que 
era enfermeira de profissão. 

Sobre a questão da touca se tornar portadora de bactérias, é 
importante destacar que na época em que Florence Nightingale 
fundou a Escola para Formação de Enfermeiras no Hospital Saint 
thomas, em 1860, louis Pasteur estava em meio às pesquisas 
que se tornariam depois a teoria germinal de infecções, e Joseph 
lister, em 1865, aplicava essa teoria em feridas e incisões 
cirúrgicas. Dizia-se inclusive que Florence havia negado a teoria 
dos germes e infecções. Porem, Mark Bostridge em recente 
biografia sobre Florence, discorda disso demonstrando que ela, 
na verdade, era contra o contagionismo de que doenças eram 
transmitidas pelo simples contato físico. Além disso, nessa época, 
eram poucos ainda, inclusive médicos, que estavam realmente 
convencidos da seriedade das experiências de Pasteur e lister. 
Mas Florence em 1880 escreveu um artigo para um livro-texto 
em que defendia estritas precauções, segundo ela, para matar 
germens. Para esse autor, o grande legado de Florence foi a 
introdução de enfermeiros no Sistema Nacional de Saúde, na 
inglaterra e na irlanda, um sistema criado a partir de 1860, o 
que significou que os doentes não seriam mais cuidados por 
ex-doentes, mas por pessoal sadio devidamente treinado. Essa 
inovação na época constituiu o cerne do sistema britânico, 
estabelecido oficialmente 40 anos após a morte de Florence. 

A partir da década de 1970, as toucas começaram a 
desaparecer das cabeças de enfermeiras, inclusive no Brasil, não 
apenas por causa daquela desvantagem, mas porque o número 
de homens na profissão começou a aumentar. E eles nunca 
usaram touca como parte de sua indumentária no exercício da 
enfermagem. Com isso haveria necessidade de uniforme comum 
a ambos os sexos. Por outro lado, algumas categorias tiveram 
algo muito parecido com touca em sua indumentária, como 
copeiras, garçonetes e faxineiras, o que poderia trazer confusão 
para o público, e acabou por determinar a exclusão definitiva 
dessa peça, hoje histórica – a touca.  

Espera-se que enfermeiros, de ambos os sexos, de fato, estejam 
sendo distinguidos e identificados dentro da equipe de saúde não 
pela aparência profissional elegante, bem arrumada, de ordem, 
respeito e dignidade, mas principalmente pela sua competência 
técnica, capacidade, conhecimento, responsabilidade 
profissional, humanismo e pronta solidariedade.

Referências: Bostridge M – Florence Nightingale. london, Penguin Books, 

2009. 647 p
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Enfermeiras do Hospital Central da letônia (Riga) em 1993: A altura da 
touca indica o tempo de experiência na profissão - quanto menor, mais 
experiente (Arq. Pessoal)
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Definição e descrição: A punção intra-óssea (iO) consiste na introdução 
de uma agulha na cavidade da medula óssea, possibilitando acesso à 
circulação sistêmica venosa por meio da infusão de fluidos na cavidade 
medular, fornecendo uma via rígida, não colapsável, para a infusão de 
medicamentos e soluções em situações de emergência.1-2

Segundo as últimas diretrizes de reanimação cardiopulmonar (RCP) da 
American Heart Association, a punção iO promove acesso rápido, efetivo 
e seguro ao sistema circulatório, para a administração de medicamentos 
e fluidos em todos os grupos etários, além de poder ser utilizada para 
obtenção das primeiras amostras de sangue durante a RCP.3 

Os fluidos mais administrados por via iO são solução fisiológica, 
sangue, plasma, solução de Ringer, NaCl e glicose. Os fármacos 
mais descritos na administração por esta via incluem catecolaminas, 
atropina, adenosina, digoxina, corticosteroides, morfina e 
diazepínicos, sendo as doses iguais às empregada para administração 
por via intravenosa.1

Procedimento: O local para punção mais freqüentemente usado em 
crianças é a face interna da tíbia, cerca de um a três centímetros 
abaixo da tuberosidade tibial. Além da tíbia, o fêmur, o úmero e o 
calcâneo podem ser puncionados em crianças. Em adultos os sítios 
de punção iO recomendáveis além da tíbia e maléolo medial são o 
esterno, a crista ilíaca e a clavícula.1 Em neonatos, a tíbia é o local de 
punção mais utilizado, sendo sítios alternativos a parte distal do fêmur, 
a porção medial ou lateral do maléolo e a crista ilíaca.4

Para a realização do procedimento, deve-se utilizar rigorosa técnica 
asséptica, seguindo as normas de controle de infecção da instituição, 
sendo recomendável uso de campo fenestrado estéril sobre o local 
designado para punção. 5

Quando da punção iO na tíbia, a agulha deve ser introduzida na 
pele em um ângulo de 90˚ redirecionando a seguir 10˚ em sentido 
caudal para a introdução na tíbia. Normalmente a profundidade 
da introdução da agulha é determinada pela perda de resistência e 
contenção da força exercida na introdução para prevenir transfixação 
óssea. Contudo agulhas iO com introdutores próprios ou dispositivos 
que promovem a perfuração óssea possuem tamanhos adequados 
ao tamanho do paciente. Para adultos (>39 kg) a agulha tem 
comprimento máximo de 25mm e para crianças (3—39 kg) 15mm, 
sendo o diâmetro de 15 a 18g.1

Ao se sentir a ponta da agulha atravessando a córtex óssea, deve-se 
conter a pressão para não introduzir mais a agulha, a seguir adaptar 
o sistema de infusão em uma extensão ou direcionador de fluxo de três 
vias e determinar a correta localização da agulha, por meio da análise 
da perda discreta da resistência à punção, permanência da agulha na 
posição reta sem suporte, aspiração de medula óssea, infusão de bolus 

fonte: http://www.pediatricsurgerymd.org/am/template.cfm?Section=Home&CONtENtid=1350&tEmPlatE=/Cm/Contentdisplay.cfm

REAlizAÇÃO DE PuNÇÃO  
iNtRAóSSEA POR ENFERMEiROS
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de solução fisiológica sem resistência ou bom gotejamento 
gravitacional da solução, sem evidência de infiltração e 
saída de fluido pelo local de inserção da agulha. Para a 
estabilização da agulha e cuidado com o local de inserção 
deve-se realizar curativo estéril e promover a adequada 
fixação da agulha, prevenindo movimentação e possível 
deslocamento.1,5

Contraindicações: A única contraindicação absoluta 
para a realização do procedimento é fratura do local de 
punção. Contraindicações relativas referem-se à presença 
de celulite no local de punção, lesão de veia cava 
inferior, tentativas anteriores no mesmo local de punção, 
osteoporose e osteogênese imperfeita.6  Complicações: 
A punção iO é um procedimento invasivo e assim podem 
ocorrer complicações.7-8 A complicação mais comum é o 
extravasamento por infusão de fluidos no subcutâneo ou na 
região subperiostal.4 Síndrome compartimental, osteomielite, 
embolia gasosa ou gordurosa, crescimento ósseo anormal, 
reações cutâneas locais, formação de abscessos e fratura 
óssea também são descritas. 7

Competências: Segundo Pfsiter e colaboradores5 a punção 
iO é uma técnica realizada por médicos e que deve ser 
delegada a enfermeiros treinados que atuam em serviços de 
emergência e urgência, pois são os profissionais comumente 
presentes no momento do evento que requer intervenção 
imediata, promovendo ganho considerável de tempo no 
atendimento e promovendo melhor prognóstico.  O parecer 
CtA 006/95 (Ref PAD-COFEN nº 43/95), referente a 

Punção intraóssea em Pediatria, é favorável a realização do 
procedimento pelo enfermeiro, considerando, entre outros, 
que este profissional participa das ações que visam satisfazer 
as necessidades de saúde da população, devendo exercer 
suas atividades com justiça, competência, responsabilidade 
e honestidade, assegurando ao cliente uma assistência 
de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 
negligência e imprudência.8 

Desta forma, a realização da punção iO por enfermeiros 
requer o desenvolvimento de competências e habilidades 
para a realização segura deste procedimento. Em situações 
nas quais se configure risco eminente de vida, considera-
se lícito que enfermeiros realizem a punção iO, desde que 
capacitados para tal finalidade, em cursos oferecidos ou 
recomendados por sociedades de especialistas, bem como 
por meio de outros métodos de ensino formal.

Ressalta-se que na presença do profissional médico 
devidamente capacitado, o procedimento deve 
preferencialmente ser realizado por tal profissional com 
a colaboração do enfermeiro. Na ausência do médico, 
o enfermeiro somente deverá executar este procedimento 
quando devidamente preparado. Recomenda-se 
adicionalmente que todos os locais de atendimento que 
realizem punções e infusões iO possuam protocolos relativos 
a diretrizes de execução do procedimento, cuidados de 
enfermagem dirigidos ao paciente antes, durante e após 
o procedimento, incluindo a avaliação dos resultados 
esperados e dos cuidados executados.

1. lane KJ, guimarães HP. Acesso venoso pela via intra-óssea em emergências médicas. Rev Bras terap inten 2008; 20(1): 63-7.

2. Joseph g, tobias JD. the use of intraosseous infusions in the operating room. J Clin Anesth 2008;20:469–73.

3. 2010 American Heart Association guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Part 14 Pedi-
atric Advanced life Support. Circulation 2010; 122 (183): S876-S908.

4. Pfsiter CA, Egger l,Wirthmuller BW, greif R. Structured training in intraosseous infusion to improve potentially life saving skills in pediatric 
emergencies – Results of an open prospective national quality development project over 3 years. Ped Anesth 2008; 18: 223–9.

5. gluckman W, Forti RJ, lamba S. intraosseous Cannulation. eMedicine online. [Available from http://emedicine.medscape.com/
article/908610-overview.   Accessed in January 2009].

6. Brenner t, Bernhard M, Helm M, Doll S, V¨olkl A, ganion N, et al. Comparison of two intraosseous infusion systems for adult emer-
gency medical use. Resuscitation 2008; 78: 314-9.

7. Engle WA. intraosseous Access for Administration of Medications in Neonates. Clin Perinatol 2006; 33:161-8.

8. PAD-COFEN 43/95. Punção intra-óssea em pediatria. Parecer CtA 006/95.
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Em silêncio, 
uma doença 
assintomática 
está vitimando 
muitos 
profissionais de 
Enfermagem. O 
vírus da hepatite C pode ter contaminado cerca de 4 milhões 
de pessoas no Brasil, segundo o Ministério de Saúde. No 
mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
a hepatite C já contaminou entre 170 e 200 milhões de 
pessoas. Devido às condições de transmissão, a doença tem 
como um dos grupos de risco os profissionais de saúde.  

Por isso, o COREN-SP fechou uma parceria com a Ong “C 
tem que saber, C tem que curar” para conscientizar auxiliares 
e técnicos de Enfermagem e enfermeiros. Palestras na capital 
e subseções, seguidas de teste para detecção do vírus estão 
incluídas nessa parceria. Outras atividades devem fazer parte 
da campanha junto à classe.

A primeira ação desta parceria será concretizada no dia 
1º de maio, na capital e nos municípios que contam com 
subseções do Conselho. A Campanha de Detecção da 
Hepatite C nos Profissionais de Enfermagem espera testar, no 
evento de 1º de maio, cerca de mil profissionais. “A proposta 
é que o Conselho promova esta campanha por todo o ano”, 
afirma Cláudio Porto, presidente do COREN-SP

Os profissionais 
com maior 
probabilidade de 
serem portadores 
de hepatite C são 
os mais antigos, 
quando havia 

poucos procedimentos de segurança, como seringas e luvas 
descartáveis, além de material esterilizado. Outros grupos 
de risco são barbeiros, manicures e dentistas. Como o vírus 
permanece vivo em instrumentos contaminados por três dias. 
Por isso, o risco de contaminação é alto. 

O portador da doença não tem sintomas porque o vírus 
ataca o fígado lentamente, durante anos. Em muitos casos, 
ele só percebe quando já está com cirrose ou câncer 
hepático, e aí já é tarde demais. Se tiver sorte, poderá 
descobrir a doença por acaso ao fazer um check-up ou doar 
sangue. Mas a imensa maioria segue ignorando que possui 
o vírus e pode contaminar alguém. O teste para detecção é 
simples e coberto por todos os planos de saúde, podendo 
ainda ser realizado na rede pública. 

Recentemente, o Ministério da Saúde incluiu as hepatites 
virais no Departamento de DSt e Aids. Para a Ong “C 
tem que saber”, a medida foi equivocada. isso porque 
a contaminação sexual é extremamente rara no caso da 
hepatite C, apenas se houver algum tipo de ferimento durante 
a relação. E também porque a inclusão cria uma imagem 

CAMPANHA AlERtA PROFiSSiONAiS 
SOBRE RiSCO DE HEPAtitE C

1 em cada
12 pessoas

está
contaminada
no mundo

1 em cada
30 pessoas

está
contaminada

no Brasil

Para saber mais sobre esta campanha, 
acesse o site www.coren-sp.gov.br  
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ruim para a doença, o que pode inibir as pessoas para fazer 
o exame ou procurar tratamento.   

Experiência própria
A Ong surgiu há sete anos, pouco depois de luis Francisco 
Martucci, o presidente, ter descoberto que era portador da 
hepatite C, antes de doar sangue. Na época, o tratamento 
da doença custava cerca de R$ 60 mil. Não existe vacina. 
Por isso, Chico tentou se tratar na rede pública, mas só 
conseguiu quando entrou com liminar na Justiça. “Senti 
revolta por não ter amparo do Estado. A partir da minha 

necessidade, resolvi criar uma instituição para ajudar outros 
portadores”, diz. O trabalho de Martucci resultou em uma 
parceria com a unesp de Botucatu para tratamento dos 
doentes, com excelentes resultados. Foi lá que ele se tratou e 
conseguiu se curar.

Além de divulgar a doença e realizar testes por meio de 
parcerias com empresas e instituições, a “C tem que saber” 
compra a briga para que haja mais investimentos público 
na prevenção e no tratamento da hepatite C por meio do 
Sistema Único de Saúde (SuS). 

luis Francisco Martucci: 
luta por investimentos 
públicos na prevenção da 
hepatite C 

- quem recebeu transfusão de sangue antes de 1993;
- usuários de drogas injetáveis ou inaladas, inclusive aqueles que fizeram uso apenas uma vez;
- pessoas em tratamento de hemodiálise;
- hemofílicos;
- filhos de mulheres contaminadas com a hepatite C;
- portadores do vírus HiV;
- pessoas com múltiplos parceiros sexuais ou com histórico de doenças sexualmente transmissíveis;
- pessoas com tatuagens ou piercings. 

grupos de risco
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Ação da Ong “C tem que saber” promove campanhas para teste de detecção do vírus
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O profissional de enfermagem que atua em saúde coletiva – 
que durante muito tempo foi injustamente reconhecido apenas 
como o “enfermeiro do postinho” – está, pouco a pouco, 
recebendo o merecido reconhecimento. Com o crescimento 
da Estratégia Saúde da Família (ESF), a reorganização das 
unidades Básicas de Saúde tradicionais e a implementação 
de protocolos e, consequentemente, maior autonomia dos 
enfermeiros, o preconceito vem sendo afastado. 

Mesmo assim, a área ainda é desconhecida por muitos 
profissionais. Segundo Flávia Kolchraiber, presidente da 
Associação Brasileira de Enfermagem em Saúde Coletiva 
e Família (Assobescof), uma das origens do preconceito e 
do desconhecimento é a tradição das faculdades de formar 

profissionais apenas para a área hospitalar. No entanto, 
ao passar pelo estágio em saúde coletiva, os alunos de 
Enfermagem começam a se interessar pela autonomia do 
profissional. 

 “O interesse tem crescido porque o profissional de enfermagem 
é respeitado, pode atuar mais”, afirma Flávia. Segundo ela, a 
Enfermagem é o coração da unidade. “tudo para sem a nossa 
atuação.”   

O profissional de saúde coletiva presta um cuidado mais 
contínuo, voltado para toda a família, e não apenas para 
o doente. “O foco não é só na doença, mas também no 
indivíduo, na família e na comunidade, para prevenção 
e promoção da saúde”, diz Flávia. Aliás, o objetivo dos 

AutONOMiA E CONtRiBuiÇÃO 
SOCiAl AtRAEM PROFiSSiONAiS PARA 
AtuAÇÃO EM SAÚDE COlEtiVA

grupo educativo conduzido pela enfermeira Caroline terrazas com crianças numa unidade rural
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profissionais é evitar que a população fique doente por meio 
de uma visão holística da saúde, que vai além da noção de 
curar. “A saúde coletiva é importante porque é onde começa 
a saúde”, afirma. 

Segundo a enfermeira glória Schulze, diretora suplente da 
Assobescof, atualmente até a nomenclatura da “atenção 
básica” mudou para “atenção primária à saúde”, devido à 
sua complexidade.

Estratégia inclui ênfase na saúde 
da mulher
Na prática, tanto o enfermeiro que atua em ESF como o que 
está em unidade Básica de Saúde tradicional desempenham 
praticamente as mesmas atividades, mas com estratégias 
diferentes. Cada um atua de acordo com as possibilidades 
de escala e agenda.

A realidade das comunidades assistidas pela ESF ou pela 
uBS é a mesma. Há muitas mulheres que são chefes de 
família. Por isso, dar ênfase à saúde feminina é fundamental 
para garantir que a estrutura da família seja mantida, com 
atuação destacada do enfermeiro.

Este profissional responde, como em qualquer outro serviço 
de saúde, pela equipe de Enfermagem (auxiliares e técnicos) 
e por todas as salas e procedimentos de Enfermagem 
disponíveis para a comunidade (aferição de pressão arterial, 

glicemia capilar, administração de medicamentos, curativos, 
coleta de exames laboratoriais, coleta de papanicolau, 
imunização, observação, consulta de Enfermagem, 
etc). também tem uma atuação diferenciada e singular 
na vigilância à saúde. Destaca-se ainda o trabalho em 
atividades educativas, como os grupos, e externas, como as 
visitas domiciliares e campanhas de vacinação. 

Outra responsabilidade do enfermeiro que atua em ESF 
é a supervisão do trabalho dos agentes comunitários de 
saúde e a organização das reuniões de equipe. Ainda 
que a estratégia permita outras categorias nessa ação, os 
enfermeiros acabam assumindo a tarefa, principalmente pelo 
fato de terem sido melhor preparados na faculdade para 
assumir tarefas técnico-administrativas.

Os agentes comunitários de saúde moram na área de 
abrangência da unidade de saúde e abrem as portas das 
residências aos profissionais técnicos. São os enfermeiros 
que orientam essas pessoas, que não possuem formação 
específica em saúde. O agente observa o que acontece 
na comunidade e leva questões para a esquipe de saúde, 
que irá avaliar as demandas, priorizar  casos e direcionar 
o planejamento dos cuidados. A partir daí é decidido, por 
exemplo, se a família/indivíduo necessita de visita médica ou 
do enfermeiro. 

Como exemplo do fluxo de trabalho, a meta mensal no 
município de São Paulo, acompanhada pela Secretaria 
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A enfermeira Flávia Kolchraiber conduz reunião com a comunidade



44  |  Revista Enfermagem  •  Março/2011

Municipal de Saúde (SMS), é de 192 consultas de 
Enfermagem e 32 visitas domiciliares. Na capital paulista, 
a prefeitura fez convênios com organizações sociais (OS) 
e instituições intituladas parceiras, para que os serviços de 
saúde sejam administrados por elas, segundo as diretrizes 
da Secretária Municipal de Saúde. Essas instituições também 
estipulam e acompanham outras metas, para qualificar 
o trabalho e garantir uma assistência em quantidade e 
qualidade adequadas.

transformação do profissional
A contribuição social dos profissionais é significativa, com 
as mudanças que ocorrem na região onde se insere uma 
unidade de saúde.“Quando chega uma unidade em um 
local carente, tudo muda em questão de um ano. As ruas 
são pavimentadas, a população passa a ter mais serviços, 
melhora a vida”, diz Flávia. Até empregos são gerados nas 
comunidades. Para a presidente da Assobescof, esta atuação 
transforma não apenas as pessoas atendidas, mas também o 
profissional, que se vê realizado diante das melhorias na vida 
da comunidade.

Entre os pontos negativos na atuação do profissional de 
Enfermagem na saúde coletiva, glória e Flávia citam a falta 
de material em algumas situações e a estrutura física nem 
sempre ideal. A remuneração e os benefícios, apesar de 
diferenciados, também têm sido tema de insatisfação entre os 
profissionais. Há dez anos a remuneração do enfermeiro era 
ótima, mas hoje está defasada, pois seu trabalho vai muito 
além da assistência direta. 

Para quem está interessado em atuar na saúde coletiva, 

Flávia lista as características: ser dinâmico, proativo, estar 
livre de preconceitos, gostar de todas as áreas do cuidar, 
saber trabalhar com população carente. “O profissional 
não deve ir para a unidade com o pensamento de trabalhar 
pouco e ganhar muito”, resume glória. também é importante 
saber onde se está atuando, para não se deixar manipular 
por pessoas que tentam usar a comunidade para benefício 
próprio e se aproveitar do prestígio das unidades, por 
exemplo.

Há ainda especializações na área, que a Assobescof tem 
procurado acompanhar com o objetivo de referendá-las e 
contribuir para a grade curricular por meio da experiência 
prática de seus diretores. Saiba mais, acessando www.
assobescof.com.br

atrativos para atuação da Enfermagem em saúde 
coletiva:

 - trabalho em horário comercial, de segunda 
a sexta-feira (exceto nas convocações para 
campanhas aos sábados), sem plantões;

- o salário que, apesar de necessitar de 
readequação ou até mesmo isonomia com 
outras categorias, ainda assim, se diferencia 
muito dos salários praticados em outras áreas da 
Enfermagem;

- o resgate do papel do enfermeiro como 
prescritor de cuidados e educador em saúde, 
com autonomia para diagnosticar, prescrever e 
acompanhar a evolução.
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glória Schulze e Flávia Kolchraiber, da Assobescof.
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A formação de qualidade é um objetivo constante para a professora 
terezinha Dalossi gennari. Enfermeira há mais de trinta anos, 
desde 2001 ela está à frente de um ousado projeto pedagógico 
no curso de Enfermagem do Centro universitário das Faculdades 
Metropolitanas unidas (FMu). Os laboratórios de simulação 
montados por ela, que coordena o curso de graduação, inspiraram 
o COREN-SP a planejar os modernos espaços do CAPE (Centro de 
Aprimoramento Profissional de Enfermagem). 

terezinha é mestre e doutora em Enfermagem pela uSP. Possui 
especialização em Enfermagem em Cuidados intensivos 
pela uSP, Enfermagem Médico-Cirúrgica pela unifesp, 
Administração Hospitalar e graduação pela uEl. também foi 
docente em cursos de auxiliar e técnico em Enfermagem. Em 
entrevista para a revista Enfermagem, a professora fala de seu 
compromisso pessoal com a formação de futuros profissionais.

Revista Enfermagem - Por que optou pela docência?

Profª terezinha gennari -  Acho que a docência está na veia. 
Comecei muito cedo a atividade docente, nos primeiros anos, 
quando já era professora de cursos de auxiliar de Enfermagem 
e, depois, de cursos técnicos. Anos depois, ingressei na 
unifesp, onde permaneci por dez anos. Foram anos dourados 
da minha vida profissional.

Qual é a relação entre a atividade de docência e a 
assistência? É importante para o professor ter tido uma 
vasta vivência num hospital, por exemplo?

Penso que a experiência profissional e a formação de um 
enfermeiro que deseja ser professor são extremamente 
importantes. De fato, consigo ensinar dando muito significado 
quando já tive a oportunidade de vivenciar essa realidade. 
Penso que ter passado pela assistência faz certamente do 
enfermeiro um professor melhor. Minha experiência mais forte 
em docência foi na disciplina de uti e pronto-socorro, porque 
durante muitos anos trabalhei nisso. Quando entrava numa sala 
de aula para ensinar aos alunos as manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar, não iria ensinar os conteúdos teóricos e 
os protocolos, simplesmente. iria ensinar a minha vivência 
naquelas situações ao longo da minha vida profissional. 
Conseguia fazer com que cada aspecto levantado naquela 
aula pudesse ser compreendido pelo aluno. 

Sente falta da época em que atuava na assistência?

Dedico todas as horas do meu dia ao curso de Enfermagem 
da FMu. Vivi tão intensamente estes anos todos na assistência, 
que hoje estou em outro momento da minha vida. Claro 
que, quando olho para o passado, é natural sentir saudades 
daquele tempo em que eu fazia parte da assistência. 

No que esta sua experiência profissional ajudou na 
formação do curso de Enfermagem da FMU?

Minhas vivências como enfermeira de terapia intensiva e de 
pronto-socorro, gerente do serviço de Enfermagem, gerente 
de treinamento e desenvolvimento, docente de ensino médio 
e superior, todas essas competências que construí foram 
mobilizadas quando fui rever o projeto pedagógico do curso. 
todas essas experiências foram essenciais na definição do 
projeto pedagógico. 

Como surgiu a ideia de associar a simulação ao ensino?

Foi um projeto inédito no Brasil, trazer para o ensino a 
possibilidade de o aluno de Enfermagem vivenciar a 
profissão de uma forma simulada, antes da vivência real. 
isso tudo visando à segurança do paciente, naturalmente. Em 
2000, fui a um congresso nos EuA. lá, tive a oportunidade 
de conhecer alguns centros de simulação. Em Miami, vi 
uma sala específica para ensino simulado do atendimento 
pré-hospitalar. Em outros dois serviços nos EuA, tive a 
oportunidade de conhecer uma sala com arquibancadas, que 
me inspirou a fazer algo parecido nos nossos laboratórios 
de formação específica. As experiências que tive fora, 
aliadas a todo o meu envolvimento com a área de cuidados 
intensivos, me deram essa oportunidade de pensar em um 
ensino inovador, criar cenários alternativos e complementar a 
formação dos enfermeiros. 

“ENSiNO SiMulADO gARANtE 
FORMAÇÃO MElHOR”
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À medida que o projeto foi se 
desenvolvendo, você notou que os alunos 
aprendiam de forma diferente?

Em geral, o perfil dos alunos em universidades 
privadas é diferente daquele dos alunos das 
universidades públicas. Nas públicas, os 
alunos costumam se dedicar exclusivamente aos 
estudos. Já nas instituições privadas, muitos dos 
alunos já tiveram a oportunidade de vivenciar 
muitas das atividades relacionadas à vida 
profissional. Assim, a ideia dos laboratórios de 
formação específica neste formato foi pensada 
também para atender à especificidade do 
perfil da FMu. Se os alunos, muitas vezes, já 
sabiam realizar uma série de procedimentos 
técnicos, o grande desafio para mim era criar 
um ensino para que boa parte deles tivesse a 
oportunidade de mudar de identidade. Sair da 
condição de auxiliares e técnicos e, ao final 
do processo de formação, de fato assumirem 
seu papel como enfermeiros. Com esses 
laboratórios, os professores poderiam utilizar 
outras estratégias de ensino para que esse aluno 
tivesse mais possibilidade de articular a teoria 
à prática. Até porque saber fazer é uma prática 
totalmente vazia se não for acompanhada de 
teoria. Muitos de nossos alunos tinham uma 
série de habilidades desenvolvidas, mas, para 
a formação do enfermeiro, a habilidade técnica 
é só uma das dimensões. todos esses cenários 
não servem simplesmente para que o aluno faça 
o procedimento em si, mas também para que 
o professor utilize enfoques problematizadores, 
trabalhe com estudos de caso e se aproprie de 
outras estratégias para articular a prática de uma 
maneira mais controlada. 

Para o aluno de faculdade pública, qual é a 
formação ideal?

Os laboratórios de formação específica são 
igualmente importantes para os dois perfis. tanto 
é que as instituições públicas têm hoje, muitas 
delas, esses laboratórios. Por exemplo, a unifesp 
montou há alguns anos um centro de habilidades 
importante, assim como a uSP. Em nenhum 
momento, essa experiência simulada substitui a 
vivência do aluno em cenários reais, nos quais 
ele vai trabalhar como enfermeiro.

 

A melhoria do ensino, por meio de iniciativas 
como a sua, é o caminho para diminuir as 
ocorrências de erros e danos ao paciente?

Penso que os erros precisam ser olhados de uma 
forma circunstancial. todos nós, envolvidos na 
assistência, o que inclui a escola, as instituições, 
os profissionais, os conselhos de classe e o 
governo, somos responsáveis de fato pela 
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Código Amarelo - Atendimento a Emergência no AVE
BLS (RCP e DEA) 
Drenos, Cateteres, Sondas - Estações Práticas
Úlceras Venosas e Arteriais x Diagnóstico e Tratamento

BLS (RCP e DEA) + Primeiros Socorros
Pré Natal – Preparar a mulher holisticamente para parto normal 
Imobilização no APHImobilização no APH
Workshop sobre PICC Avançado  
Desbridamento - Teórico/Prático
Atendimento a PCR no Adulto - Teórico/Prático
Auditoria Aplicada a Material de Alto Custo - OPME
Interpretação de Exames Laboratoriais - Teórico/Prático

Emergências Cardiovasculares (SCA, TVP/TEP, Ruptura de Aneurisma)
Monitorização Hemodinâmica: PVC, BIA, PAM, Cateterismo, AngioMonitorização Hemodinâmica: PVC, BIA, PAM, Cateterismo, Angio
BLS (RCP e DEA) 
Método de Documentação Fotográáca de Feridas
Emergências Pediátricas - Teórico/Prático
Habilitação para passagem de PICC

Farmacologia em Cardiologia 
Introdutório de Uso de Acupuntura na Cicatrização de Feridas
BLS (RCP e DEA) + Primeiros SocorrosBLS (RCP e DEA) + Primeiros Socorros
SAE em Obstetrícia e Ginecologia 
Recurso de Glosa: Princípios e Métodos 
Imobilização no APH
Introdução de Interpretação de ECG e Arritmias

Excelente localização, ambiente moderno e agradável. 
Todos os cursos com material apostilado colorido e 
corpo docente qualiácado com mestres e doutores. 
Cursos teórico e prático. Faça já sua inscrição!

 

Consulte também sobre 
Cursos In Company e 

Pós-Graduação Lato Sensu
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FAÇA OS MELHORES
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO
NA ELLU BRASIL.

www.ellubrasil.com.br
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Av. Paulista 807 conj. 521   São Paulo - SP
tel.: 11 3721-9333   fax: 11 3721-7333
e-mail: atendimento@ellubrasil.com.br 
skype: ellubrasil

IV Congresso da Academia Brasileira 
de Especialistas em Enfermagem.

Embarque no saber!

Tema Central − Navegar nas dimensões: Cuidar, Ensinar, Pesquisar e Gerenciar

de 7 a 11 de dezembro de 2011
Navio Costa Fortuna

Santos - SP

 Informações:

Secretaria Executiva 

do IV Congresso

tel./FAX: (11) 5081- 7718

expansao.eventos@uol.com.br

www.abesenacional.org.br
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qualidade dessa assistência. Acho que todos os envolvidos na formação devem estar atentos a 
isso, fornecer o melhor ensino possível, visando formar profissionais capazes para o exercício da 
profissão. Mas a segurança do paciente deve ser compartilhada em várias instâncias. Quando 
fui aos EuA, já havia uma explosão de processos contra profissionais de saúde em razão de 
danos causados pelos erros. O ensino simulado teve um terreno muito fértil lá fora até por causa 
disso. trouxe esse modelo porque percebi que muitas escolas tinham laboratórios de semiologia 
e semiotécnica, mas não tinham cenários diversificados para dar suporte a grande parte das 
disciplinas do curso. 

Os laboratórios do CAPE, do COREN-SP, surgiram nesta direção de ter cenários disponíveis para 
que qualquer profissional possa de fato encontrar nestes ambientes espaços para se desenvolver. 
Até porque a graduação é tão somente a base para um contínuo processo de educação. Não 
pode esperar que a escola dê tudo, que a instituição dê tudo. Até porque quando algum dano 
importante acontece em razão de erro, este profissional vai responder por isso. Manter-se atualizado 
e competente deve ser em primeira instância um desejo individual de cada profissional de saúde. 

Na época em que você se formou, se houvesse acesso a todos esses laboratórios de 
simulação, teria sido mais fácil começar na profissão?

Com certeza. Há trinta anos não tínhamos a disciplina de terapia intensiva. tivemos nossa formação 
dentro do hospital universitário, bem generalista, como deve ser. No segundo dia de trabalho na 
terapia intensiva, me vi tendo que auxiliar o médico a fazer uma traqueostomia no paciente. No 
final do procedimento, tinha que ligar o ventilador naquele paciente. Foi uma experiência que 
eu não havia tido. A vivência em situação real é igualmente importante. Porém, se tivesse tido a 
oportunidade de simular muitas coisas que aprendi com o paciente, poderia ter sido uma enfermeira 
mais competente em menos tempo. 

IV Congresso da Academia Brasileira 
de Especialistas em Enfermagem.

Embarque no saber!

Tema Central − Navegar nas dimensões: Cuidar, Ensinar, Pesquisar e Gerenciar

de 7 a 11 de dezembro de 2011
Navio Costa Fortuna

Santos - SP

 Informações:

Secretaria Executiva 

do IV Congresso

tel./FAX: (11) 5081- 7718

expansao.eventos@uol.com.br

www.abesenacional.org.br
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Professores da universidade Anhanguera, um dos maiores 
grupos educacionais do país, visitaram o CAPE no dia 
28 de janeiro. Durante a tarde, eles foram guiados pela 
superintendente técnica do COREN-SP, Maria Angélica 
de Azevedo Rosin, e pela conselheira Marlene uehara 
Moritsugu. O que mais impressionou o professor Dr. luciano 
Sathler, diretor adjunto do Centro de Educação a Distância, 
foi a tecnologia utilizada nos laboratórios e auditórios. 
“tudo é muito avançado, inclusive mais do que em muitas 
escolas”, disse. Ele também ressaltou que o CAPE mostra 
a sintonia do COREN-SP com os tempos atuais, já que 
incentiva a necessidade contínua de aprendizado. Já o pro-
fessor Dr. José Manuel Moran Costas, diretor de educação 
à distância, destacou a funcionalidade dos espaços, que 
aliam modernidade e um ambiente agradável.  

Dentre os diversos aspectos que podem comprometer a segurança do paciente 
durante a assistência de enfermagem, os erros que envolvem a medicação 
estão entre os que mais preocupam o COREN-SP. Não por acaso, dentre os 
processos éticos julgados no Conselho, os que envolvem estes erros são os 
campeões em número de ocorrências.

Ciente da necessidade de manter os profissionais de enfermagem sempre 
atentos e informados a respeito de todos os aspectos que podem garantir uma 
assistência mais segura, o programa Segurança do Paciente, do COREN-SP, 
lança o manual Erros de Medicação: definições e estratégias de prevenção. 

A obra aborda 13 modalidades de erros mais comuns - como erros de dose, 
de preparo, de monitoração, entre outros - e aponta estratégias de prevenção 
de sua ocorrência.  

É possível ler ou baixar o manual completo, acessando o site http://inter.
coren-sp.gov.br/node/4908. Neste endereço também está disponível todo o 
material do programa Segurança do Paciente.

CAPE RECEBE ViSitA DE 
REPRESENtANtES DA uNiVERSiDADE 
ANHANguERA

COREN-SP lANÇA MANuAl SOBRE 
ERROS DE MEDiCAÇÃO
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Os profissionais de Campinas já têm a sua disposição um novo 
endereço para acesso aos serviços do COREN-SP. 

Preparada para atender à demanda da Enfermagem de toda 
a região, a nova subseção oferece também espaço para 
treinamentos diversos, oferecidos pelo COREN-SP ou por parceiros. 
“Já era hora de os profissionais de Campinas terem um espaço em 
que pudessem ser recebidos com o conforto que merecem”, afirma 
o presidente Cláudio Porto.

inaugurada em 1998, a subseção anterior há muito tempo 
não comportava a circulação de profissionais que residem e 
atuam em Campinas e municípios próximos. “A enfermagem de 
Campinas cresceu. Era uma obrigação do COREN-SP acompanhar 
este crescimento. A inauguração da nova subseção é uma 
demonstração de respeito a esta comunidade”.

Nova Subseção Campinas do COREN-SP

Rua Saldanha Marinho, 1046, Bairro Botafogo, Campinas

Telefones: (13) 3289-3700 ou 3289-4351

Nas últimas semanas, profissionais de enfermagem têm 
ligado ao COREN-SP para denunciar uma empresa de venda 
de livros por telefone.

Os profissionais receberam a ligação de uma pessoa que se 
identificava como funcionária do COREN-SP, convidando-os 
a participar de um programa de atualização que exigiria 
a aquisição do material para estudo no valor de R$890 e 
posterior agendamento de uma prova de certificação.

“Estão enganando os profissionais de enfermagem”, alerta 
o presidente do COREN-SP, Cláudio Porto. “Se aproveitam 
da boa-fé dos profissionais e da confiança que eles têm no 

Conselho e usam o nome do órgão para vender mentiras.”

Alguns profissionais denunciaram o fato ao COREN-SP, 
fornecendo o número de telefone e o e-mail indicado pelo 
vendedor dos livros. O número de telefone é fictício e o 
endereço de e-mail não existe.

O COREN-SP lembra a todos os profissionais que é um 
órgão público, que tem como finalidade a fiscalização do 
exercício profissional. 

O COREN-SP não vende livros e não realizará nenhuma 
prova de certificação que exija a compra de material 
didático de empresas particulares.

Nova Subseção de Campinas conta com mais 

espaço e duas salas para treinamentos

AlERtA: EMPRESAS DE VENDA DE 
liVROS uSAM iNDEViDAMENtE O 
NOME DO COREN-SP

SuBSEÇÃO DE 
CAMPiNAS EM 
NOVO ENDEREÇO
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ABRAtE – A AtuAÇÃO DO AuxiliAR E tÉCNiCO DE 
ENFERMAgEM NO PSF – ASPECtOS tÉCNiCOS, 
ÉtiCOS E lEgAiS
data: 20 de abril de 2011
Horário: das 9h às 12h 
local: CAPE – Centro de Aprimoramento Profissional de Enfermagem
Público: auxiliares e técnicos de enfermagem
inscrições: (11) 3415 5642 // abrate@abrate-br.org.br

ABRAtE – ANOtAÇÃO DE ENFERMAgEM – 
ASPECtOS tÉCNiCOS, ÉtiCOS E lEgAiS
data: 25 de abril de 2011
Horário: das 9h às 11h
local: CAPE – Centro de Aprimoramento Profissional de Enfermagem
Público: auxiliares e técnicos de enfermagem
inscrições: (11) 3415 5642 // abrate@abrate-br.org.br

9º CONgRESSO NuRSiNg – DESAFiOS E 
CONFlitOS NA PRÁtiCA DE ENFERMAgEM
data: 28 e 29 de abril de 2011
local: instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-libanês (Rua 
Coronel Nicolau dos Santos, 69 – Bela Vista – São Paulo)
informações: e inscrições: (11) 4195 0363 // www.nursing.com.br

i SiMPóSiO iNtERNACiONAl NORtE/NORDEStE 
DE EStOMAtERAPiA
data: 15 a 18 de maio de 2011
local: Hotel Summerville Beach Resort – Porto de galinhas – ipojuca – PE
informações: (51) 3076 7002 // secretaria@tribeceventos.com.br 
// reservas@tribecaturismo.com.br
inscrições: www.simposio11.com.br

SOBRAgEN – Viii ENCONtRO NACiONAl 
DE gERENCiAMENtO EM ENFERMAgEM
data: de 27 a 28 de junho de 2011
local: gran Hotel Stella Maris Resort – Salvador – BA
informações e inscrições: (11) 5081 7718 // www.expansaoeventos.com.br
expansao.eventos@uol.com.br // www.sobragen.org.br

AlADEFE – xi CONFERêNCiA iBEROAMERiCANA 
DE EDuCAÇÃO EM ENFERMAgEM E iii ENCONtRO 
lAtiNOAMÉRiCA-EuROPA.
data: 18 a 24 de setembro de 2011
local: Coimbra - Portugal
informações e inscrições: (+351) 239 802 850 // (+351) 239 487 200 
// http://www.aladefe2011.com // info@aladefe2011.com
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IPESSP:
Dirigido por médicos e 
credenciado pelo MEC

Corpo Docente:
Mestres e Doutores da 

USP e UNIFESP

Turmas o ano todo

Candidatos de fora 
de São Paulo.SP:
Bolsas em condições 
especiais. Consulte!

www.ipessp.edu.br

Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde de São Paulo
Te l . / F a x :  ( 1 1 )  3 5 3 9 - 5 7 6 7 / 5 7 6 8 / 5 7 6 9 / 5 7 7 1
Alameda Franca, 1604 • Jardins • São Paulo • SP
Próximo ao HC e INCOR, entre as estações Clínicas e Consolação do Metrô.

ATENÇÃO:
Alunos que ingressarem 
a t é 3 1 . 0 7 . 2 0 1 1 e m 
cursos que já possuíam  
a  chancela do MEC terão 
o reconhecimento do 
m i n i s t é r i o e m s e u 
d i p l o m a - a p ó s , o 
certificado será expedido 
apenas pela entidade.

Matrículas
Abertas

Atualização em Urgência e Emergência
Suporte Básico de Vida em Reanimação Cardiopulmonar - 
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Pós-Graduação no IPESSP
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Realização:Apoio:

O tema para esse grande encontro será Boas Práticas na Assistência, cujo objetivo é identificar
na literatura científica as principais evidências que sustentam as ações, tanto na Enfermagem quanto na Medicina.

Para tratar do assunto, palestrantes de renome internacional. Você não pode perder.

Além da parte teórica, ocorrerá, simultaneamente, a Expo Enfermagem. A 1ª Feira Internacional de produtos e serviços para Enfermagem.

 A Expo Enfermagem também contará com um estande do CAPE, onde
teoria e prática se encontrarão em diversas atividades de simulação.

De 4 a 7 de outubro de 2011
Palácio de Convenções do Anhembi – São Paulo • 11 3225-6397 • forumdeenfermagem.com.br
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Uma notícia que faz bem para a saúde.

Profissionais de Enfermagem
e Médicos lado a lado.

II Fórum de Enfermagem e I Fórum Brasileiro de Medicina.
Profissionais de Enfermagem e Médicos unidos na discussão

científica e técnica para Boas Práticas na Saúde.
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