
O protagonismo da Enfermagem 
foi o tema da Semana de Enfer-
magem deste ano e é evidenciado 

nesta edição, não só no que diz respeito ao 
processo de cuidar. Além de reportagens 
que enfocam a categoria como componente 
essencial da assistência e prevenção à saú-
de - e em temas transversais como o con-
trole da infecção hospitalar -, revelamos o 
perfil empreendedor dos nossos profissio-

nais, sua atuação diante de novas tecnologias e em estratégias que tem como alvo 
a melhoria da qualidade de vida da população. 
Esta edição também traz um panorama dos investimentos e iniciativas da gestão 
2012-2014 do COREN-SP, implementadas para o objetivo de valorizar o profis-
sional de Enfermagem e aproximar o Conselho das diferentes realidades enfren-
tadas pelos profissionais que atuam no estado de São Paulo. 
A realização do 1º Congresso do COREN-SP, com cunho científico, consolidou 
a parceria com várias entidades e associações, escolas de Enfermagem e institui-
ções de saúde, representando o investimento dessa gestão na qualificação e no 
aperfeiçoamento profissional. O evento possibilitou reflexões sobre a atuação da 
categoria e os desafios que ainda precisam ser enfrentados.
Com a expansão da rede física (através de novas subseções e núcleos de atendi-
mento presencial) e ampliação da oferta de serviços online, descentralizamos o 
atendimento e estamos cada vez mais próximos dos profissionais. As unidades 
inauguradas permitirão a intensificação do processo de fiscalização, nossa razão 
de ser, e o estreitamento dos vínculos com os gestores públicos, instituições pri-
vadas e profissionais. 
O encontro com a Enfermagem da Zona Leste, que deve se repetir em outras 
regiões da Capital, é outra demonstração da preocupação do Conselho com a 
assistência prestada. Aliás, foi para mostrar à população o papel e a importância 
da categoria dentro da engrenagem da saúde que o COREN-SP lançou, durante 
a Semana da Enfermagem, o documentário “Enfermagem: Diálogos na Primeira 
Classe”. O filme é a nossa resposta à imagem distorcida da categoria, propagada 
na mídia, e uma forma de, mais uma vez, valorizar você, profissional, que se 
dedica a oferecer um cuidado ético e de qualidade, mesmo diante de todas as 
adversidades do cotidiano. 
Ao assumir o seu protagonismo, a Enfermagem agrega valor ao seu trabalho den-
tro do processo do cuidar e se une enquanto categoria. Desta forma, avança e 
participa, cada vez mais, das decisões em todas as esferas da sociedade brasileira. 

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