
A gestão 2012-2014 do COREN-SP tem 
pautado sua administração pela transpa-
rência e democratização. O nosso com-

prometimento com o profissional de Enferma-
gem pode ser avaliado pelas inúmeras medidas 
adotadas nos últimos três anos.
A remodelação do setor de atendimento, na sede 
e subseções, e a reorganização dos processos de 
trabalho, deram maior rapidez e qualidade ao 
atendimento. Também foi reduzido o tempo de 
emissão da carteira do profissional de Enfer-
magem, que antes era de oito meses e hoje é 
realizado, no máximo, em 30 dias, sendo que 

em 10 dias da data de requerimento da inscrição o profissional já está habilitado para o 
exercício da Enfermagem.
Investimos também em tecnologia, com o aprimoramento e ampliação dos serviços online 
e a instalação de Terminais de Autoatendimento em várias unidades hospitalares do Esta-
do. Iniciativas que agilizam o atendimento e oferecem maior comodidade ao profissional, 
já que evitam o seu deslocamento desnecessário.
Para encurtar ainda mais as distâncias e aproximar o Conselho dos mais de 400 mil pro-
fissionais de Enfermagem, foi preciso ampliar a rede física. Inauguramos seis novas uni-
dades, sendo quatro subseções e dois NAPEs - Núcleos de Atendimento ao Profissional 
de Enfermagem. Isso representa um crescimento de 40% da infraestrutura do COREN-SP, 
somente nesta gestão. Hoje o profissional tem à disposição 15 postos de atendimento, além 
do COREN-SP Educação.
Investimos também nas relações com os profissionais e demais usuários do Conselho. 
Com a criação do Projeto Conselheiro Ouvidor, foi estabelecido um canal direto de comu-
nicação entre o COREN-SP e os profissionais, e os conselheiros ganharam mais um impor-
tante papel, de agente facilitador, multiplicador de informação, aproximando o Conselho 
das diferentes realidades e demandas.
O incentivo ao constante aprimoramento profissional tem sido uma das nossas grandes 
preocupações. Estreitamos a relação com as sociedades de especialistas, que tiveram parti-
cipação ativa na organização do 1º Congresso do COREN-SP, e demos novo foco às ativi-
dades desenvolvidas no COREN-SP Educação. Agora, estas são dirigidas essencialmente 
aos profissionais e não somente ao público acadêmico.
Baseado na transparência e na redemocratização, o novo modelo de gestão pode ser avalia-
do ainda pela constante publicidade da situação financeira, pela criação das comissões de 
ética, o estabelecimento de processos éticos e o aprimoramento do método de fiscalização, 
que valoriza o processo de Enfermagem ao responsabilizar o enfermeiro pelo dimensio-
namento de pessoal. Para orientar o profissional nesta tarefa, são promovidas oficinas de 
dimensionamento, tanto na Capital como no interior e litoral.
A preocupação com a qualidade da assistência prestada também se reflete no Encontro com 
a Enfermagem da Zona Leste e nos seminários sobre Protocolo e sobre Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, eventos organizados pela Câmara Técnica do COREN-SP 
juntamente com os Grupos de Trabalho criados para analisar e discutir estes temas.
Embora muitos desafios ainda precisem ser enfrentados, a atual Gestão se aplicou em de-
senvolver as propostas apresentadas com propósito de fortalecer e valorizar a categoria 
profissional e de administrar o Conselho com ética, responsabilidade e comprometimento. 
A largada da caminhada democrática já foi dada e o objetivo maior é garantir o exercício 
digno e ético da profissão.
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