
Em nota publicada em novembro 

do ano passado, a Agência Nacio-

nal de Vigilância Sanitária (Anvi-

sa) esclarece que, segundo a RDC 

20/2011, profissionais enfermeiros 

devidamente habilitados podem 

prescrever medicamentos antimi-

crobianos. A autorização vale em 

procedimentos “quando estabeleci-

dos em programas de saúde públi-

ca e em rotina aprovada pela insti-

tuição de saúde, conforme Lei Nº 

7498/86”.

Enfermeiros podem 
prescrever medicamentos 
antimicrobianos em 
programas de saúde pública
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Notas & Informações

O Presidente do Conselho Regional 

de Enfermagem de São Paulo fixou 

as normas para a criação das Comis-

sões de Ética de Enfermagem, com 

atuação em todas as Instituições com 

quadro de pessoal formado por En-

fermeiros, Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem, ou ainda exclusiva-

mente por Enfermeiros.

As Comissões de Éticas de Enferma-

gem recebem delegação do COREN-

SP  para assumir funções educativas, 

consultivas e fiscalizadoras do exer-

cício profissional e ético dos profis-

sionais da área vinculados às suas 

instituições de saúde, atuando de 

modo preventivo. 

Embora sejam vinculadas ao Conse-

lho, as comissões são autônomas em 

assuntos vinculados a condutas de 

caráter ético disciplinar dos profis-

sionais de Enfermagem. As normas, 

referendadas pelo Conselho Federal 

de Enfermagem em 2 de agosto de 

2012, estão disponíveis no site do 

COREN-SP (www.coren-sp.gov.br).

Em atendimento aos objetivos pro-

postos pela Gestão 2012-2014, o 

COREN-SP está em fase de im-

plantação de cinco novas subseções, 

além de outros 21 núcleos de aten-

dimento ao profissional, em todo o 

estado.

Atualmente o Conselho possui oito 

subseções (Araçatuba, Campinas, 

Marília, Presidente Prudente, Ribei-

rão Preto, Santos, São José do Rio 

Preto e São José dos Campos). As 

ações de expansão do atendimento 

têm como objetivo melhorar e agili-

zar os procedimentos de atendimen-

to do COREN-SP, proporcionando 

maior comodidade aos profissionais 

do interior e do litoral de São Paulo.

Fixadas  normas  para  cr iação  de 
Comissões  de  Ét ica  de  Enfermagem

Cinco novas subseções e 21 postos de 
atendimento em fase de implantação
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Depois de praticamente um ano dedicado 

à arrumação da casa, o presidente do Con-

selho Regional de Enfermagem de São 

Paulo, Prof. Mauro Antônio Pires Dias da 

Silva, apresentou o modelo de administra-

ção orientado pela transparência nas ações, 

adotado pela Gestão 2012-2014, e a nova 

fiscalização do COREN-SP, organizada 

segundo a Resolução COFEN 374/2011 e 

orientada à prevenção do erro. 

Acompanhado pela conselheira Ana Már-

cia Moreira Donnabella e a equipe da 

subseção de Campinas do COREN-SP, o 

presidente se reuniu na última semana de 

fevereiro com responsáveis técnicos das 

instituições de saúde da região: CAISM/

Unicamp, Casa de Saúde, Centro Médico, 

Departamento de Saúde da Prefeitura Mu-

nicipal de Campinas, Gastrocentro, Hos-

pital da PUCCAMP, Hospital da Unimed 

SOB (Americana), Hospital da Unimed/

ADUC, Hospital do Coração, Hospital Es-

tadual de Sumaré, Hospital Galileu (Vali-

nhos), Instituto de Ressonância Magnética 

de Campinas, Madre Teodora, Mário Gat-

ti, Samaritano, Santa Casa de Campinas, 

Santa Casa de Limeira, Santa Sofia, Santa 

Tereza e Vera Cruz.

Nesse encontro, foi criado o Grupo de Res-

ponsáveis Técnicos, com agenda de reuni-

ões mensais entre RTs, coordenado pela 

Assessora do Presidente do COREN-SP na 

Subseção de Campinas, enfermeira Geo-

wanna Higino, e pela equipe da subseção.

No dia 19 de fevereiro o Prof. Mauro Antô-

nio Pires Dias da Silva, acompanhado pelo 

Conselheiro Ramon Penha, participou de 

um encontro com o Núcleo Técnico Cien-

tífico Gestor de Enfermagem (Nugen) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-

dicina da USP, em São Paulo.

O Nugen é composto pelos seguintes ins-

titutos: Instituto Central do Hospital das 

Clínicas (ICHC), Instituto do Coração 

(INCOR), Instituto de Radiologia (Inrad), 

Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP), 

Instituto da criança (ICR), Instituto de Or-

topedia e Tramatologia (IOT), Instituto de 

Psiquiatria (IPQ), Hostpital Universitário 

(HU), Hospital Auxiliar de Cotoxó, Hos-

pital Auxiliar de Suzano, Projeto Zona 

Oeste, Hospital Emílio Ribas, Instituto de 

Medicina Física e Reabilitação (IMREA), 

Rede Lucy Montoro e Escola de Enfer-

magem da USP.

Os representantes do COREN-SP, gestão 

2012-2014, apresentaram as alterações efe-

tuadas no setor de fiscalização e de proces-

so ético, abordaram as questões específicas 

do complexo do HC e, entre elas, salienta-

ram o Projeto Multirão, que será realizado 

no HC com o objetivo de entregar as cartei-

ras profissionais acumuladas no COREN-

SP, regularizar cadastros e inscrições de 

profissionais e realizar parcelamentos e 

possíveis acordos de dívidas. 

Além de salientar a utilização de um “ 

totem de atendimento”, resultado de uma 

parceria entre o HC e COREN-SP, os 

representantes do Conselho buscaram a 

aproximação com os serviços e profissio-

nais a fim de, conjuntamente, buscar solu-

ções e encaminhamentos que surgem no 

cotidiano do trabalho.

COREN-SP apresenta novos modelos de gestão e fiscalização 

Reunião com RTs foi realizada no auditório da subseção de Campinas do COREN-SP

Presidente do COREN-SP apresentou o novo modelo de fiscalização ao Nugen, do HC/FMUSP
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Grupo de trabalho busca soluções sobre o estágio supervisionado

Estudo avalia a regulamentação dos consultórios de Enfermagem

O Conselho Regional de Enferma-

gem de São Paulo tem buscado, em 

conjunto com a Associação Brasi-

leira de Enfermagem (ABEn-SP), 

resolver questões conflituosas que 

envolvem a fiscalização do exercício 

profissional e o cumprimento dos es-

tágios supervisionados, etapa obriga-

tória na formação do enfermeiro.

A Resolução COFEN 371/2010, na 

sua atual configuração, promove 

conflitos entre a fiscalização do exer-

cício profissional e as competências 

atribuídas ao ensino de Enfermagem.

No último trimestre de 2012, o CO-

REN-SP e a ABEn-SP promoveram 

reuniões com representantes das fa-

culdades de Enfermagem do estado 

de São Paulo com o objetivo de enca-

minhar propostas que solucionassem 

as contradições geradas pela aplica-

ção da Resolução COFEN 371/2010.

Como resultado deste trabalho, o 

COREN-SP encaminhou ao Con-

selho Federal de Enfermagem a su-

gestão de substituir com urgência 

a resolução, o que pode eliminar 

conflitos expressivos entre a fiscali-

zação do COREN-SP e o ensino de 

Enfermagem. 

No último mês de fevereiro O CO-

FEN instituiu um Grupo de Trabalho 

para elaborar a minuta da Resolução 

COFEN 371/2010, constituído por 

profissionais de Enfermagem, sendo 

representantes do Conselho Federal: 

Dorisdaia Carvalho de Humerez, Ma-

ria Ribeiro Lacerda e Valéria Bertonha 

Machado; e da ABEn, Ivone Evange-

lista Cabral, Maria Madalena Januário 

Leite e Telma Ribeiro Garcia.

O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem (CO-

FEN) aprovou na Reunião Ordinária Plenária nº 424 a 

criação de um Grupo de Trabalho a fim de aprofundar 

as discussões sobre os consultórios de Enfermagem no 

Brasil. Com isso, o Conselho passa a dar mais atenção 

às práticas integrativas em saúde que estão em constante 

crescimento, a exemplo da criação dos consultórios de 

Enfermagem no Brasil.

Tais práticas multidisciplinares integrativas e comple-

mentares em saúde têm sido estimuladas pelo Ministé-

rio da Saúde e representam a expansão da atuação da 

Enfermagem no país. A criação dos consultórios de 

Enfermagem representa mais uma área de atuação do 

profissional de Enfermagem e por isso, necessita que 

o Sistema COFEN/Conselhos Regionais regulamente e 

fiscalize essa atividade.

Atualmente, estima-se que mais de 700 consultórios des-

se tipo já estejam em funcionamento no Brasil. Com a 

criação do GT, coordenado pela Conselheira Federal Ma-

ria do Rosário de Fátima Borges Sampaio, será realizado 

um estudo sistemático desde o levantamento do número 

de consultórios no Brasil até as questões relativas à regu-

lamentação dos estabelecimentos. 

“Iremos avaliar as ações que já estão sendo desenvolvi-

das pelos enfermeiros nos consultórios de enfermagem, 

quantos existem, além de realizarmos um estudo a fim 

de estabelecer uma esquematização da atuação do enfer-

meiro nesses consultórios”, ressalta. Para a Conselheira, 

esses consultórios devem ser fiscalizados pelos Conse-

lhos Regionais e incluem a realização de consulta de En-

fermagem e outras atividades privativas do enfermeiro, 

dispostas na lei do exercício profissional (Lei 7.498/86).
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Implantação de protocolo de atenção 
básica em unidades prisionais

Ferramenta online possibilita dimensio-
namento da categoria

Todos profissionais 
podem responder 
a pesquisa Perfil 
da Enfermagem no 
Brasil pela internet

O levantamento, patrocinado e 

financiado pelo sistema COFEN-

CORENs e que está sendo reali-

zado pelo Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Recursos Huma-

nos em Saúde da Escola Nacio-

nal de Saúde Pública (NERHUS/

ENSP) da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) em todos os es-

tados brasileiros, foi aberto para 

que todos o profissionais de En-

fermagem respondam o questio-

nário pela internet. 

Até hoje foram feitos apenas dois 

estudos de abrangência nacional 

sobre a Enfermagem no País que, 

pela antiguidade, já não refletem o 

perfil da profissão. O primeiro foi 

promovido entre 1956 e 1958 pela 

Associação Brasileira de Enfer-

magem (ABEn) e o segundo, de 

1982 a 1983, já com participação 

do Sistema COFEN-CORENs. 

O questionário da pesquisa Per-

fil da Enfermagem no Brasil está 

disponível online na página http://

www.ensp.fiocruz.br/perfildaen-

fermagem/.

A Diretoria Técnica da Divisão de Saú-

de, órgão ligado à Secretaria de Ad-

ministração Penitenciária, promoveu 

encontros em todo o estado com a pre-

sença de profissionais de Enfermagem 

que atuam no sistema prisional, para 

apresentar o novo Protocolo de atenção 

básica da saúde nas unidades prisionais 

do estado de São Paulo.

A implantação do protocolo tem por 

objetivo apoiar os profissionais da 

equipe multiprofissional de saúde frente 

às ações desenvolvidas junto ao usuário 

específico dentro do sistema prisional 

paulista, buscando atingir melhores 

resultados em acolhimento, assistência, 

tratamento e acompanhamento dos 

usuários, com foco na prevenção e 

promoção da saúde.

O COREN-SP foi representado nos en-

contros pelo Conselheiro Marcus Vini-

cius de Lima Oliveira, 2º Secretário da 

Autarquia, com a palestra “Princípios 

éticos e o papel do profissional de En-

fermagem no processo de implantação 

do protocolo nos serviços em saúde”.

O Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) disponibiliza uma ferramen-

ta para o cálculo e dimensionamento 

do número de profissionais de Enfer-

magem espalhados pelo país, chamada 

de e-dimensionamento. É possível re-

alizar o cálculo por unidades distintas 

para as categorias de Enfermagem. A 

ferramenta é um importante facilitador 

para o profissional de Enfermagem 

demonstrar o quantitativo da relação 

profissional/paciente da sua realidade.

Para acessar o serviço é necessário que 

o profissional preencha um cadastro. O 

e-dimensionamento pode ser acessado 

no link http://189.75.118.68:86/eDi-

mensionamento/login.seam?cid=438

O conselheiro Marcus Vinicius de Lima Oliveira, 2º secretário do COREN-SP, apresentou os 
princípios éticos na implantação do protocolo
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Ciência sem Fronteiras passa a 
permitir participação da Enfer-
magem

Deputada apresenta PL que 
trata da formação continuada 
para profissionais de 
Enfermagem

No último mês de dezembro, a deputada federal Ro-

sane Ferreira (PV-PR) apresentou o Projeto de Lei 

4868/2012, que obriga os serviços de saúde, públi-

cos ou privados, a promover ações de educação 

continuada, que deverão ser oferecidos anualmente 

e com duração mínima de 40 horas-aula a todos os 

profissionais de Enfermagem lotados nas instituições. 

Segundo o projeto, o cumprimento da determinação 

deverá ser fiscalizado pelos Conselhos Regionais de 

Enfermagem.

Em sua justificativa, a parlamentar aponta que o Có-

digo de Ética dos Profissionais de Enfermagem in-

clui entre as responsabilidades do profissional, em 

seu artigo 18, manter-se atualizado, ampliando seus 

conhecimentos técnicos, científicos e culturais. “Mas 

infelizmente, nem sempre essa atualização profissio-

nal ocorre, e quando ocorre nem sempre é de forma 

satisfatória. O que queremos é corrigir essa situação, 

tornando a formação continuada responsabilidade das 

instituições de saúde e fiscalizável diretamente pelos 

Conselhos de Enfermagem”, afirma a parlamentar.

Questionada se o projeto de lei é uma tentativa de fa-

zer frente às notícias sensacionalistas que expuseram 

a profissão, Rosane afirma que “não podemos ficar 

de mãos atadas quando vemos erros profissionais 

manchando a bela história construída por milhares de 

profissionais de Enfermagem todos os dias em nosso 

país. O projeto de lei caminha no sentido de proteger 

o profissional e garantir mais qualidade aos serviços 

prestados à população”.

Depois de esforços das entidades representativas da Enfer-

magem, estudantes e acadêmicos da área, o Programa Ciên-

cia Sem Fronteiras foi retificado, excluindo a listagem que 

restringia os cursos de graduação aptos a participarem das 

chamadas para graduação sanduíche (parte cursada no Brasil 

e parte no exterior). Desse modo, como a Enfermagem não 

constava da lista anterior dos cursos contemplados, com a 

mudança, a partir de agora todos os estudantes de Enferma-

gem também poderão participar do Programa Ciência Sem 

Fronteiras.

A alteração do Programa veio após mobilizações em con-

junto de diversas entidades que representam a Enfermagem, 

com destaque para o papel desempenhado pelas pró-reitorias 

e pelos coordenadores dos Programas de Pós-Graduação, 

além dos esforços desempenhados por integrantes das outras 

áreas de conhecimento não contempladas no Programa.

Entre as ações que culminaram na retificação do Programa, 

está o envio de um ofício encaminhado pela Coordenação 

da Área de Enfermagem na CAPES à Diretoria de Relações 

Internacionais da CAPES. De acordo com o documento, “a 

Enfermagem representa cerca de 60% dos recursos huma-

nos do Sistema Único de Saúde, tem 553 grupos de pesquisa 

cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq 

e 178 pesquisadores com bolsa produtividade em pesquisa 

desta agência”.

Entre os argumentos utilizados, o ofício ainda destaca que a 

inclusão da Enfermagem no Programa é essencial para se ga-

rantir o avanço no desenvolvimento de tecnologia e inovação 

para o cuidado em saúde, gerenciamento de serviços e ensino 

em Enfermagem”, conclui.

Na nota explicativa que retificou as regras do Programa, 

consta que deverão inscrever-se apenas os alunos matricu-

lados em cursos que constam no Cadastro da Educação Su-

perior do MEC e que estejam associados às áreas e temas 

contemplados nas chamadas.

a-

ação 

ensino 

Programa, 

os matricu-

Educação Su-

s áreas e temas 
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Nova inscrição provisória em fase de avaliação

COREN-SP agora está também 
no Linked In

Em virtude da morosidade na emissão dos diplomas para os 

profissionais de Enfermagem pelas diversas universidades e 

faculdades do País, um estudo promovido pelo Sistema CO-

FEN/Conselhos Regionais avalia a necessidade de se reim-

plantar a inscrição provisória, que desde o final de 2011 dei-

xou de ser emitida pelos Conselhos, como prevê a Resolução 

COFEN 372/2010.

O objetivo do levantamento é perceber o tempo real de es-

pera que os profissionais estão aguardando, desde a conclu-

são de curso até a emissão do diploma para enfermeiros e o 

certificado para os técnicos e auxiliares – momento em que 

poderá ser emitido o registro profissional, obrigatório para o 

exercício da profissão.

Para o conselheiro-relator do estudo, Jebson Medeiros de 

Souza, “o objetivo do levantamento é evitar que o profis-

sional de Enfermagem, principalmente aquele que recebeu 

uma oportunidade de emprego ou passou em um concurso, 

não possa ser contratado por não ter o registro. A implan-

tação dessa nova modalidade de inscrição provisória seria 

para minimizar os danos que o atraso na emissão do diploma 

pode ocasionar na vida profissional do auxiliar, técnico ou 

enfermeiro”, ressalta o conselheiro federal.

Apesar da possibilidade de implantação de uma nova inscri-

ção provisória, diferentemente da que estava em vigor até 

2011, nesse novo tipo de inscrição, o prazo de validade será 

de até seis meses, não podendo ser mais prorrogável. A ideia 

é que o levantamento junto aos Conselhos Regionais seja 

finalizado já nos próximos meses, para que a deliberação 

possa ser colocada na pauta das reuniões plenárias.

O Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo 

está com um perfil oficial 

no Linked In, rede social 

voltada a assuntos profis-

sionais e de carreira.

Nesta rede o Conselho 

publica as oportunidades 

de trabalho que já são pu-

blicadas no site e notícias 

pertinentes ao aprimora-

mento profissional e de-

senvolvimento de carreira 

de enfermeiros, técnicos e 

auxiliares.

O link para o perfil do 

COREN-SP é http://

br.linkedin.com/pub/con-

selho-regional-de-enfer-

magem-de-s%C3%A3o-

p a u l o / 5 7 / 6 6 5 / 4 7 6 .  

Também estão ativos os 

perfis do COREN-SP no 

Twitter (@corensaopaulo) 

e a fan page no Facebook 

(/corensaopaulo).

En


