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Tráfego
SAMU revela como atende emergências em 

até 10 min na congestionada São Paulo. 
P. 20

Triagem
Sistemas de identificação por cores reduzem 
tempo de espera do paciente. P. 26 

Ato médico
Por que um projeto de lei de regulamentação 

profissional causa tanta polêmica. P. 42

Enfermagem unida por 

um único  objetivo.

Capa da revista nº 2 
Novembro de 2012

Também entre em contato através 
de nossas redes sociais:
twitter.com/corensaopaulo
facebook.com/corensaopaulo
Linkedin

Para receber a revista atualize seu 
endereço no site do COREN-SP 
www.coren-sp.gov.br

“Muito obrigada pelo envio das re-
vistas após minha solicitação que 
estava há tempo sem recebê-las. 
Quero parabenizar pela qualidade 
da revista e da nova gestão!”
Milene Aparecida Franklin da Cunha
Técnica de enfermagem - COREN-SP 592931

eR: A redação agradece e deseja 

que você continue prestigiando a pu-

blicação

Primeiramente, gostaria de deixar 
aqui registrado que tenho recebi-
do a Newsletter COREN-SP. Ela 
está muito bem elaborada e com 
ótimas informações. Gostaria de 
deixar à redação uma sugestão: 
postar alguns assuntos sobre a 
acupuntura e medicina tradicio-
nal chinesa, área esta onde realizei 
minha última especialização. Este 
é um novo universo, onde acredito 
que com toda a formação que tive 
na Enfermagem, só me fez crescer 
dentro de uma visão mais huma-
na, preventiva e holística frente ao 
nosso principal foco de atenção: o 
paciente. 
Claudia Helena Poletti Dias dos Santos

Enfermeira – COREN-SP 48856

eR: estamos de olho no tema em nos-
sa Newsletter, que qualquer pessoa 
pode assinar gratuitamente no site 
www.coren-sp.gov.br. Obrigado 
pela audiência e nos acompanhe 
também nas redes sociais: facebook/
corensaopaulo, twitter.com/coren-
saopaulo e linkedin

Envie sua opinião para:

revista@coren-sp.gov.br 

ou

Gerência de Comunicação/

COREN-SP

Al. Ribeirão Preto, 82

Bela Vista

São Paulo-SP – CEP 

01331-000

“Não estava recebendo a revista do 
COREN há meses, após contato re-
cebido por vocês, hoje me foi entre-
gue a revista de novembro de 2012, 
aliás com temas ótimos.”
Marcia Regina Bordin

Enfermeira – COREN-SP 114174

eR: a Revista é trimestral e, a partir 
deste ano, será publicada nos meses 
de março, junho, setembro e dezem-
bro. Se não receber alguma destas 
edições, por favor nos informe.

Sou enfermeira e empresária na área 
do meio ambiente, mais precisamente 
tratamento de afluentes efluentes, e te-
nho um texto que redigi sobre o tema, o 
qual tenho conhecimento. Gostaria de 
encaminhar para que analisem para 
publicação.
Lenita Elisa Fávaro

Enfermeira – COREN-SP 202876

eR: : Publicamos apenas artigos de 
opinião com o compartilhamento de ex-
periências na área de Enfermagem. Se 
tiver relação com esta área, envie para 
revista@coren-sp.gov.br que o seu texto 
será avaliado por uma comissão técnica. 
Não publicamos artigos acadêmicos e/ou 
científicos.


