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Editorial

Caros profissionais de enfermagem
Imagens como a da capa desta 
edição, uma enfermeira cuidando 

de uma criança no vilarejo de Meyan, região 
de Turkana, no Quênia, conforta e nos faz 
refletir sobre a nobreza da profissão que es-
colhemos. Ao vermos profissionais, que de-
dicam a maior parte do tempo que possuem 
a trabalhos de atendimento em regiões de 
conflitos e catástrofes, como os enfermeiros 
da organização Médicos Sem Fronteiras, 
nos dá a certeza de que podemos sempre nos 
envolver mais com o cuidar.
Longe da África, aqui em São Paulo, inú-
meros seres humanos necessitam de cuida-
dos.  Uma entidade fiscalizadora, como o 
COREN-SP, através do código de ética e 
da legislação pode ajudar na qualidade do 
atendimento daqueles que necessitam de 
cuidados de enfermagem. O COREN-SP, 
com praticamente 40 anos de atividades, 
tem enfrentado diversas dificuldades, oca-
sionadas pelo acúmulo de problemas origi-
nados, sobretudo, pela lei de sua criação, lei 
nº 5905/73, de 12 de julho de 1973, que não 
foi ajustada aos tempos atuais, gerando con-
flitos nas relações de poder do sistema CO-
FEN/Conselhos Estaduais de Enfermagem.
Nós participantes da Gestão 2012/2014 
ao assumirmos a administração desta au-
tarquia buscamos investir em ações que 
agilizam o atendimento dos profissionais 
de enfermagem e valorizam o seu trabalho, 
entre as várias ações executadas no ano de 
2012, salientamos:
• Criamos um método de fiscalização, 

que já cumpriu a ação fiscalizadora em 
100% dos hospitais de São Paulo, em 
quatro meses de atividade;

• Instalamos o “Projeto Aprimoramento 
no interior do estado”, que permite aos 
profissionais do interior acessar ações 
do COREN-SP Educação;

• Abreviamos o tempo de emissão de inscri-
ções definitivas de nove meses para 15 dias;

• Instituímos os pregões eletrônicos; 
• Analisamos 772 denúncias;
• Nomeamos 195 comissões de instruções 

e avaliações de processos éticos, sendo 
que nos três anos anteriores foram somen-
te 136 comissões;

• Julgamos 79 profissionais, destes 42 fo-
ram inocentados.

O ano todo foi dedicado à organização in-
terna do nosso conselho, pois o recebemos 
com uma antecipação de receita de R$ 
6.968.375,11, mais empréstimos no valor de 
R$ 7.124.311,05, portanto praticamente 14 
milhões negativos, evidentemente que esta 
questão nos inquietou, mas conseguimos 
superar o fato e encerrarmos o ano com sal-
do positivo e sem a necessidade de solicitar 
empréstimos.
 Estamos realizando grandes transforma-
ções, atentos em cumprir as responsabi-
lidades inerentes ao Conselho de modo 
transparente, democrático, solidários com 
os profissionais e comprometidos com a se-
gurança dos pacientes que estão sob a nossa 
responsabilidade.
Todas essas ações já estão gerando resul-
tados. Nas páginas a seguir, você pode 
acompanhar um pouco do que já foi imple-
mentado pela Gestão 2012-2014, sem nos 
esquecermos do apoio irrestrito dado à luta 
pela jornada de 30 horas semanais sem re-
dução salarial.
Sim, é  um trabalho intenso e inovador, mas 
revigorante, pois sabemos que é o caminho 
para o avanço da qualidade das ações do 
Conselho Regional de Enfermagem e da 
Enfermagem Paulista.

Prof. Mauro Antônio Pires Dias da Silva
Presidente do COREN-SP
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