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COREN-SP Educação. Este é o novo nome do 

Centro de Aprimoramento Profissional de 

Enfermagem (CAPE) do Conselho Regional 

de Enfermagem de São Paulo. A mudança faz parte do 

reposicionamento do órgão de educação continuada, que 

desde o último mês de janeiro, com a posse da Gestão 

2012-2014, voltou-se especialmente a ações educativas 

para aprimoramento do profissional de Enfermagem atu-

ante e, assim, prevenir que os erros aconteçam.

“Como CAPE o centro estava aparentemente desvin-

culado do Conselho. Tanto a nova proposta quanto o 

novo nome enfatizam a prioridade da gestão atual nesta 

área, reforçando a identidade da autarquia e o vínculo 

institucional entre o órgão de educação permanente e o 

Conselho”, explica Mauro Antônio Pires Dias da Silva, 

presidente do COREN-SP.

O COREN-SP Educação mantém a estrutura do antigo 

CAPE, em seu prédio na Rua Dona Veridiana, 298, no 

bairro paulistano da Santa Cecília, com dois auditórios 

integrados por recursos audiovisuais, salas de aula e o 

Núcleo de Simulação Realística, formado pelos labora-

tórios adulto, pediátrico e de saúde da mulher. A gestão 

é feita pelos conselheiros Ana Maria Costa Carneiro, Ra-

mon Moraes Penha e Maria Edith de Almeida.

Educação permanente

Renovado para o aprimoramento da 
Enfermagem paulista
Com novo nome e voltado principalmente ao profissional, CAPE se 
torna COREN-SP Educação, inova em projetos e expande atividades de 
aprimoramento para as subseções.

“O objetivo da implantação 
destes projetos é usar todos 

os recursos estruturais 
e tecnológicos de forma 
otimizada aumentando a 

capacidade de atendimento para 
aprimorar os profissionais em 
todas as regiões de São Paulo. 

Assim também ajudamos a 
melhorar a prática profissional 

no estado com vistas à 
minimização dos erros”Luciana Della Barba, gerente 
do COREN-SP Educação
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Projetos
O COREN-SP Educação já implantou três novas ações 

para aprimoramento dos profissionais de Enfermagem. São 

organizadas aulas de habilidades, nas quais,  após a breve 

abordagem do tema, os participantes executam as habilida-

des técnicas nos simuladores. Já as oficinas de habilidades 

são encontros entre os profissionais  com o  objetivo de pro-

porcionar o aprimoramento e a atualização em diferentes  

estações de habilidades, nas quais os participantes desenvol-

vem a prática nos simuladores, orientados pelas enfermei-

ras de educação permanente do COREN-SP. Discussões e 

reflexões sobre a técnica são compartilhadas a fim de  propor 

melhorias no desempenho profissional.

Desde setembro foram realizadas oficinas abordando 

os temas urgência e emergência, procedimentos de 

Enfermagem, saúde da mulher, vias parenterais e saúde da 

criança. A atividade é realizada semanalmente e oferece 

número limitado de 20 vagas por oficina. A ampliação do 

alcance geográfico do COREN-SP Educação se dá pelo 

Projeto Aprimoramento, que consiste em levar para as 

subseções os recursos e atividades disponíveis normalmente 

apenas na Rua Dona Veridiana. 

“O objetivo da implantação destes projetos é usar todos 

os recursos estruturais e tecnológicos de forma otimizada 

aumentando a capacidade de atendimento para aprimorar os 

profissionais em todas as regiões de São Paulo. Assim tam-

bém ajudamos a melhorar a prática profissional no estado 

com vistas à minimização dos erros”, explica a enfermeira 

Luciana Della Barba, gerente do COREN-SP Educação.

O primeiro trabalho do Projeto Aprimoramento foi feito 

no último dia 23 de novembro em Santos, onde se oferece-

ram aulas de habilidades em “atualização em aspiração en-

dotraqueal adulto”, na parte da manhã, e “ atualização em 

punção venosa periférica adulto”, no período da tarde.

No ano de 2013 o COREN-SP Educação deve implantar 

em suas instalações uma sala de inclusão digital, na qual o 

profissional poderá utilizar recursos de informática e web 

para o seu aprimoramento no sentido de familiarizar-se 

com os recursos digitais disponíveis para a Enfermagem. 

Também deverá entrar em operação nos próximos 12 meses 
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a transmissão ao vivo dos eventos realizados no prédio da 

Santa Cecília para as subseções espalhadas por todo o estado.

Ainda sem data prevista para entrar em operação, o 

COREN-SP Educação está desenvolvendo um ambiente 

virtual de aprendizagem para oferecer conteúdos de 

capacitações integral ou parcialmente a distância e também 

material complementar aos eventos presenciais.

Exemplo
Face às recorrentes situações de catástrofes e desas-

tres no Brasil e a atuação dos profissionais de enferma-

gem na área, no último mês de setembro foi realizado 

um treinamento de simulação realística no atendimento 

a múltiplas vítimas, ou seja, ocorrências súbitas que le-

vam a um número de vítimas que causam um desequilí-

brio entre os recursos de saúde disponíveis e as neces-

sidades, quando se é necessário manter um padrão de 

atendimento adequado com o que se tem à disposição 

no momento. 

Nestas situações, o melhor atendimento para a víti-

ma mais grave é substituído pelo melhor atendimento 

para o maior número possível de vítimas, no tempo mais 

curto possível. Assim, são fundamentais três princípios 

básicos no atendimento dessas situações: a triagem, o 

tratamento e o  transporte.

O treinamento realizado no COREN-SP Educação contou 

com uma breve discussão teórica sobre o assunto. Os profis-

sionais participaram da simulação de uma situação de catás-

trofe e os participantes realizaram a triagem com o método 

de simples triagem e atendimento rápido (START). A simu-

lação contou com atores, preparados com maquiagem do tipo 

moulage, além de manequins e organização do espaço para 

situação de catástrofe, com o intuito de tornar o ambiente 

mais próximo possível da realidade.

Seleção de temas e organização
Todos eventos promovidos pelo COREN-SP Educação 

(palestras, treinamentos, oficinas e aulas) têm como foco 

não apenas os procedimentos de técnicas específicas, mas 

também as competências comportamentais e relacionais fun-

damentais para uma assistência pautada pela humanização e 

pela segurança na área da saúde. 

Os processos de seleção e escolha dos temas a serem 

abordados nestas atividades têm como base a promoção, a 
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prevenção e a intervenção na saúde como elemento síntese 

de ações assistenciais. Em cada atividade o profissional tam-

bém recebe um formulário de pesquisa de opinião no qual ele 

pode sugerir temas para as atividades. Também são recebidas 

sugestões de enfermeiros de educação permanente das insti-

tuições de saúde.

A maioria dos temas são direcionados de modo a con-

templar todos os profissionais de Enfermagem (auxiliares, 

técnicos e enfermeiros). Porém, quando se trata de um pro-

cedimento ou cuidado específico e privativo do enfermeiro, 

como por exemplo a coleta de material para o teste de papa-

nicolaou ou exame físico, tais eventos são disponibilizados 

apenas aos profissionais formados em nível superior. 

As atividades têm duração de aproximadamente três horas, 

no período da manhã ou da tarde, possibilitando a partici-

pação dos profissionais que têm a sua jornada  de trabalho 

em diferentes horários. A maioria das atividades são teórico-

práticas, nas quais o profissional, após a revisão e atualização 

sobre o assunto, tem a oportunidade de realizar o procedi-

mento técnico nos simuladores, quantas vezes julgar neces-

sário para ter domínio da técnica apresentada. 

Em cenários controlados, os participantes vivenciam situ-

ações próximas da realidade, com o uso de simuladores que 

reagem às ações executadas, contribuindo para melhoria na 

comunicação, no trabalho em equipe, no preparo de profis-

sionais seguros, críticos, reflexivos, humanistas e conscien-

tes da importância do aprendizado e do aprimoramento pro-

fissional para praticar uma assistência qualificada.

Todas atividades conferem certificado de participação, sem 

efeito de título. Para o profissional participar, basta entrar na 

página do COREN-SP Educação, acessada pelo site do Con-

selho, na qual há uma agenda mensal de atividades em que o 

profissional escolhe o tema de sua preferência. É necessário 

estar com a inscrição regularizada no COREN-SP. 

Instituições interessadas em utilizar o espaço e os recursos 

tecnológicos para simulação realística do COREN-SP 

Educação devem preencher um formulário de solicitação 

disponível no site http://inter.coren-sp.gov.br/node/4809 e 

enviar para o email indicado na mesma página. 


