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O
s Conselhos de Enfermagem fo-
ram criados em 1973, 30 anos 
após a apresentação do primeiro 
projeto de lei que propunha sua 
criação.

O objetivo dos conselhos de 
profissão é zelar pelo bom exercício profissional dos par-
ticipantes da classe, pelo cumprimento da lei que rege a 
profissão. Estes órgãos regulam profissões de especial 
relevância pública, como a Medicina (conselho criado em 
1951), a Farmácia (1960),  e a Odontologia (1964). Nos 
conselhos, profissionais da própria categoria, eleitos por 
voto direto dos profissionais do estado,  dirigem as ativi-
dades de registro, assessoria técnica e fiscalização.

A formação dos Conselhos de Enfermagem se origi-
na do empenho da ABEn (Associação Brasileira de En-
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Um novo conselho em
prol do profissional
A nova gestão retoma historicamente a missão pública do COREN-SP
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fermagem) em obter um conselho da profissão. Criados 
durante a ditadura militar, num contexto de forte regu-
lação estatal sobre o exercício do trabalho, os conselhos 
deixam, a partir da abertura política, de ser órgãos me-
ramente burocráticos, que se restringem à exigência de 
inscrição profissional e pagamento do tributo devido, 
passando a se aproximar dos profissionais em suas difi-
culdades e desafios diários.

O COREN-SP

Existem no país 27 Conselhos Regionais, um em 
cada capital de estado e no Distrito Federal, onde tam-
bém funciona o Conselho Federal de Enfermagem, res-
ponsável pela coordenação do sistema.

Sua missão é zelar pela qualidade do exercício profis-
sional, o que se alcança pelo registro de profissionais em 
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atividade, legislação complementar e fiscalização, ativi-
dades exercidas no estado pelos CORENs. 

O COREN de São Paulo tem 382 mil inscrições ati-
vas (março de 2012), o que o torna o maior COREN do 
país e importante órgão representativo da categoria. 

Instalado inicialmente na Rua Dona Veridiana, em 
frente à Santa Casa, no bairro de Santa Cecília, o CO-
REN-SP expandiu sua rede de atendimento presencial 
na década de 2000, instalando subseções nas cidades de 
Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ri-
beirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e São José 
dos Campos.

Na ocasião, o número de funcionários aumentou 
substancialmente e deu-se a modernização do sistema de 
informações do COREN-SP, que serviu de modelo para 
outros CORENs e para o próprio COFEN.

Com a mudança da sede para a região da Avenida 
Paulista, em dezembro de 2007, o prédio de Santa Ce-
cília, após reformas, a partir de 2009, passou a abrigar o 
CAPE (Centro de Aprimoramento Profissional de En-
fermagem), dotado de estrutura tecnológica de simulação 
realística e auditórios idealizados para palestras e trans-
missões remotas via internet.

No momento, a sede, as subseções e o CAPE passam 
por reformulação para que integrem a política de fiscali-
zação, serviços e atendimento da gestão 2012-2014, a pri-
meira chapa eleita pelo voto em eleições com competição 
na história da COREN-SP.

A competição, possível graças à reforma eleitoral de 
2009 feita pelo COFEN, tornou possível a inscrição de 
três chapas à eleição. O resultado da eleição trouxe à tona 
os anseios da Enfermagem Paulista, que espera por mu-
dança e manifesta o desejo de participar das decisões que 
envolvem a profissão. 

Com informações do Cofen

Unir, Participar e Avançar

Após longo processo de inscrição e tumultuosas 
eleições, a chapa Oposição com Participação, eleita com 
mais 50% dos votos, assumiu a diretoria do  COREN-SP 
em 20 de janeiro, 19 dias depois do previsto. O proces-
so de transição, comprometido por liminar judicial que 
suspendeu os efeitos da eleição, ocorreu de forma mais 
precipitada que a desejada. 

Quando tomou posse, a nova diretoria começou uma 
maratona de estudos e mudanças cujo objetivo principal 
é tornar o Conselho transparente e aberto à participação 
do profissional, tornando-o um aliado da categoria, obe-
decendo às determinações do COFEN e aos princípios 
da boa administração pública.

Neste contexto, a colaboração dos funcionários do 
quadro fixo do COREN-SP tornou possível que a gestão 
Unir, Participar e Avançar tomasse consciência dos fatos 
e aplicasse medidas de gestão já nos primeiros momentos. 

“As mudanças seguem um princípio claro”, afirma o 
presidente do COREN-SP, Mauro Antônio Pires Dias da 
Silva. “O COREN-SP, como nosso lema já expressa, tra-
balhará com a participação de todos para avançar e alcan-
çar aquilo que é de direito da categoria de Enfermagem. 
Desta forma, ocorrerá também valorização devida dos 
profissionais de Enfermagem”. 

O fato de serem escolhidos nas eleições é conside-
rado uma honra e uma responsabilidade. “O processo 
democrático não existia e pelas gestões anteriores não 
existiriam. Esta resolução foi uma conquista que deve ser 
muito valorizada”, afirma Mauro. “Este é um conselho 
que quer falar com os profissionais de todo o estado”. 

A filosofia da nova gestão se concentra no lema 
“Unir, participar e avançar”, presente na própria forma-
ção do grupo que concorreu à eleição. “Era preciso passar 
da reclamação à atuação política, para mudar as coisas”, 
afirma Fabíola Braga, vice-presidente do COREN-SP.

A partir da resolução do COFEN, já em 2009, pequenos 
grupos começaram a se juntar, por indicação de pessoas 
altamente capacitadas, e aos poucos formaram a chapa. 
De acordo com Mauro, “a chapa conseguiu unir isso, con-
seguiu obter esta riqueza de recursos humanos. Temos 
membros que são auxiliares de enfermagem altamente po-
litizados, que sabem muito bem o quanto o profissional 
de enfermagem precisa trabalhar, o quanto ele precisa ser 
ouvido, ao mesmo tempo em que temos membros ligados 
a universidades”.

Segundo Fabíola, “foi de suma importância incorporar 
profissionais do interior, do litoral, do ABC e da Grande 
São Paulo, acadêmicos e trabalhadores presentes na lide 
diária, homens e mulheres. Foi uma preocupação real da 
elaboração do grupo e fomos bem sucedidos nisto”. São 
profissionais com uma mentalidade clara sobre as ques-
tões do COREN e sua missão.
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Propostas da gestão, assumidas perante a Enfermagem 
paulista em campanha eleitoral:

Valorização da Enfermagem / Condições de trabalho.

1. Massificar a luta pela aprovação do Projeto de Lei 2295/2000 que regula-
menta as 30 horas semanais para Enfermeiros(as), Técnicos(as) e Auxilia-
res de Enfermagem;

2. Intensificar a luta pela aprovação do Projeto de Lei 4924/2009 que insti-
tui o Piso Salarial para os trabalhadores da Enfermagem;

3. Criar, imediatamente, uma ampla frente parlamentar para que venhamos 
a garantir o direito de Aposentadoria Especial para os trabalhadores da 
Enfermagem;

4. Defender e promover a imagem e a identidade dos profissionais perante a 
mídia e a opinião pública.

5. Instaurar o programa “Instituição de Saúde Nota Dez”, a ser coordenado 
pelo COREN-SP, com parceria e apoio do Ministério Público, Ministé-
rio do Trabalho, Sindicatos de Representação da Enfermagem, Associação 
Brasileira de Enfermagem (ABEN) e Associação Nacional de Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem (ANATEN), que vise creditar as condições de 
trabalho para estes profissionais.

6. Realizar vistorias nas instituições de saúde, de forma regular, visando me-
lhorar as condições de trabalho para a Enfermagem e garantir o bom exer-
cício profissional;

7. Defender o Sistema Único de Saúde (SUS) e as prerrogativas constitucio-
nais sobre a área;

8. Criar programas específicos para apoiar e inserir os profissionais recém-
formados;

9. Valorizar a moral e autoestima dos profissionais.

O COREN-SP  | Um novo conselho em prol do profissional

Organização e fortalecimento profissional

10. Lutar, junto ao COFEN, para que cada profissional de Enfermagem pague 
apenas uma anuidade, mesmo que tenha mais de um registro profissional;

11. Estabelecer um amplo programa de requalificação e fortalecimento das 
ações de fiscalização preventiva, com vistas à implantação do que está 
previsto na Lei 7498/86, à segurança do paciente e dos trabalhadores da 
Enfermagem;

12. Intensificar as atividades de capacitação, formação e atualização profissio-
nal em parceria com demais entidades, escolas de enfermagem e institui-
ções de saúde, atendendo a todas as regiões do estado;

13. Promover e apoiar simpósios, congressos e demais eventos de caráter téc-
nico/científico, contemplando todas as áreas e níveis do conhecimento da 
enfermagem.
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14. Ofertar, no mínimo, um curso gratuito de qualificação na área de atuação 
do profissional da Enfermagem, para cada um dos inscritos no COREN-SP, 
promovendo assim, a educação e requalificação profissional, bem como, repo-
sicionando o papel do CAPE de forma efetiva.

15. Ampliar o registro de responsáveis técnicos de enfermagem e o estabeleci-
mento de comissões de ética nas instituições de saúde;

16. Ampliar a articulação com as demais entidades representativas da Enfer-
magem e de trabalhadores em saúde, criando o Fórum Estadual de Entida-
des de Enfermagem, que terá por objetivo estabelecer políticas de fortale-
cimento e reconhecimento dos profissionais;

17. Apoiar e dar suporte às entidades representativas da enfermagem.
18. Fortalecer a imagem da profissão, comprometida com o direito à saúde e a cui-

dados de Enfermagem de qualidade.
19. Apresentar à população a realidade de trabalho dos profissionais de En-

fermagem, visando protegê-los das campanhas difamatórias que, muitas 
vezes, são veiculadas pela imprensa;

20. Realizar audiências públicas para buscar resoluções de temas polêmicos;

21. Criar o Programa “COREN-SP: quem paga precisa conhecer”, através do 
estabelecimento de reuniões semestrais regionalizadas, com participação 
aberta a todos os profissionais, para planejamento orçamentário, de ações 
e prestação de contas;

22. Enviar a cada profissional, semestralmente, a prestação de contas detalha-
da, de todas as despesas do COREN-SP;

23. Realizar planejamento estratégico participativo, para a Gestão 2012-2014, 
com a representação regional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de en-
fermagem;

24. Diminuir as distâncias entre os inscritos e o COREN-SP, com a ampliação 
do número de subseções, criando, imediatamente, as subseções do ABCD 
paulista, Guarulhos e Osasco. As demais seriam construídas a partir do 
planejamento estratégico participativo;

25. Criar nas subseções salas de inclusão digital e bibliotecas, para uso dos 
profissionais;

26. Manter a categoria informada sobre as ações do COREN-SP e demais no-
tícias de interesse profissional, utilizando-se de e-mails, boletins mensais 
e, através de revista do COREN-SP;

27. Criação do Projeto “Enfermagem Cidadã”, que oportunizará espaços re-
flexivos sobre: sociedade, política, educação, saúde, direitos e responsabi-
lidades profissionais;

28. Melhorar, continuamente, a estrutura das subseções e sede a fim de bem 
atender as necessidades dos profissionais;

Transparência na gestão, com comunicação para os profissionais e 
para a sociedade.
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29. Agilizar o atendimento aos profissionais, disponibilizando ferramentas 
que possibilitem o acesso a declarações, boletos e verificação da situação 
profissional via site do COREN-SP;

30. Qualificar os trabalhadores do COREN-SP para um atendimento acolhe-
dor e resolutivo aos profissionais, melhorando a dinâmica de atendimento 
nas subseções e sede;

31. Valorizar e reconhecer o trabalho dos servidores do COREN-SP, respei-
tando a dignidade e os princípios básicos da convivência entre gestores e 
trabalhadores;

32. Instituir os representantes do COREN-SP, em cidades de médio e pe-
queno porte, para ampliar ainda mais a representação de nosso Conselho;

33. Instaurar outras câmaras técnicas de interesse dos profissionais da Enfermagem;
34. Redistribuição do atendimento do COREN-SP com a formação de núcle-

os em cidades não atendidas e distantes das subseções existentes;
35. Criar a “Biblioteca Virtual do Coren-SP”, permitindo o acesso gratuito aos 

principais livros, artigos e demais conteúdos de aprimoramento profissional.

Gestão de Qualidade da Saúde terá 
prioridade no planejamento da nova 
gestão

Os conselheiros do COREN-SP contam com 
um curso de capacitação em Gestão de Qualidade 
da Saúde, orientado por um especialista no assunto, 
Carlos Eduardo Kruger de Campos. O curso irá au-
xiliar o Conselho a elaborar o planejamento estraté-
gico desta nova gestão.

“A nova gestão do Conselho Regional de En-
fermagem de São Paulo está elaborando seu pla-
nejamento estratégico, que deve estar em confor-
midade com as pretensões do COFEN e seguir a 
linha de uma gestão com transparência e partici-
pação dos profissionais cadastrados.” afirma Car-
los Eduardo.  

Uma das metas já estabelecidas é a carta de ser-
viços, na qual o COREN-SP disponibilizará uma 
cartilha aos profissionais de enfermagem com in-
formações detalhadas acerca dos serviços prestados 
pelo Conselho.

O COREN-SP  | Um novo conselho em prol do profissional



Programação oficial no CAPE

14.05
segunda-feira

15.05
terça-feira

16.05
quarta-feira

17.05
quinta-feira

18.05
sexta-feira

8h30-12h  

8h30-12h  

8h30-12h  

8h30-12h  

8h30-12h  

Mesa redonda sobre urgência e emergência e 
saúde do adulto

Mesa redonda sobre cuidados paliativos e 
assistência domiciliar

Mesa redonda sobre pessoas portadoras de 
necessidades especiais

Mesa redonda sobre  saúde da mulher
Mesas Redondas, 
seguidas de debate 
com o público

Público-alvo

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares

Local

CAPE - Rua Dona Veridiana, 298 

Santa Cecília - São Paulo

Auditório vermelho

Inscrições

A partir de 02/05/2012, pelo site 

do COREN-SP

Programação oficial nas subseções

8h30-12h  

18h30-21h  

Marília • Subseção do COREN-SP
Av. Rio Branco, 262 - Alto Cafezal

Presidente Prudente • Colégio Cristo Rei
Rua Ribeiro de Barros, 1466 - Centro

15.05
terça-feira

16.05
quarta-feira

17.05
quinta-feira

21.05
segunda-feira

22.05
terça-feira

8h30-12h  

8h30-12h  

8h30-12h  

8h30-12h  

18h30-21h  

18h30-21h  

Araçatuba • Câmara Municipal
Praça 9 de Julho, 26 - Centro

Santos • Câmara Municipal
Praça Ten. Mauro Batista Miranda, 01 - Vila Nova

São José do Rio Preto • Subseção do COREN-SP
Av. Alberto Andaló, 3764 - Vila Redentora

Campinas • Câmara Municipal
Av. da Saudade nº 1004 - Ponte Preta

Ribeirão Preto • Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto
Rua Visconde de Inhaúma, 489 - Centro

São José dos Campos • Câmara Municipal
Rua Des. Francisco Murilo Pinto, 33 - Vila Santa Luzia

Compromisso social, 
participação e luta: o  
profissional de enferma-
gem e sua história

Aspectos da motivação 
interior

Palestrantes

Mauro Antônio P. Dias da Silva e

Ari Gobatti

Público-alvo

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares

Inscrições

A partir de 02/05/2012, pelo site 

do COREN-SP

2012Semana da enfermagem
Compromisso social, participação e luta.

Mesa redonda sobre saúde da criança e do 
adolescente

Mais informações: (11)3225-6368 e (11)3225-6369


