
capa da revista nº 7 
Fev/mar/abr de 2014

Acompanhe o COREN-SP 
nas redes sociais:
facebook.com/corensaopaulo 
twitter.com/corensaopaulo
br.linkedin.com/in/corensaopaulo
google.com/+corensp

Para receber a revista, atualize seu 
endereço no site do COREN-SP 
www.coren-sp.gov.br

“gostaria de parabenizar o coRen-sP pela ampliação da oferta de serviços online. 
melhorou muito e ficou bem mais fácil o acesso aos serviços, para nós profissionais, 
que na maioria das vezes trabalhamos em turno integral, sem tempo disponível 
para deslocamentos até o coRen.também quero agradecer e elogiar a iniciativa 
de parcelamento da anuidade com emissão do carnê.”
Glaucia Moia, São Paulo - SP - Auxiliar de Enfermagem, COREN-SP 392589

eR: Agradecemos a mensagem e acrescentamos que uma das prioridades dessa gestão 
tem sido a descentralização dos serviços prestados, iniciativa que tem sido colocada em 
prática por meio de duas estratégias: investimento em tecnologia e ampliação da rede 
física, com a criação de novas subseções e núcleos de atendimento presencial.  O objetivo 
é um só: facilitar a vida do profissional de Enfermagem.

Envie sua opinião para: revista@coren-sp.gov.br ou 
Gerência de Comunicação/COREN-SP

al. Ribeirão Preto, 82 - bela Vista - são Paulo-sP – ceP 01331-000

“gostaria de parabenizá-los pela 
Revista, sempre com abordagem de 
excelentes temas. Quero aproveitar 
a oportunidade para sugerir uma re-
portagem sobre Residência em enfer-
magem, se possível, em todo brasil.”
Ana Lúcia Pereira, Santos - SP
Técnica de Enfermagem, COREN-SP  485073

eR: Agradecemos a mensagem e pode 
ter certeza de que vamos incluir a sua 
sugestão na reunião de pauta da próxima 
Enfermagem Revista.

“Fiquei encantada com os cursos do 
coRen-sP educação. todos os pro-
fissionais deveriam aproveitar esta 
oportunidade. eles têm uma dinâmica 
exemplar de ensino que me deu bastan-
te bagagem para participar, com mais 
segurança, de um processo seletivo.”
Cibele Aparecida dos Santos Marchezini , São 
Paulo - SP - Enfermeira, COREN-SP 310413

eR: Ficamos felizes em colaborar e 
queremos que saiba que o investimento 
em qualificação e aprimoramento profis-
sional tem como intuito a valorização da 
categoria, componente essencial da assis-
tência e do processo de cuidar.

“adorei a última edição da Revista. Realmente vocês estão de parabéns! aproveito 
para esclarecer uma dúvida: em um ambiente de uti, quantos profissionais têm 
que prestar assistência para 10 pacientes?”
Murivone Soares Moreira Carvalho, Guarujá – SP - Técnica de Enfermagem, COREN-SP 548112

eR: Agradecemos  pelos cumprimentos em relação à Enfermagem Revista, e quanto 
ao seu questionamento esclarecemos   que  o  dimensionamento   da  equipe   de  Enfer-
magem   deve  ser   feito  considerando-se   as  diversas particularidades  e a  realidade 
do serviço prestado,  tais como  tipo de instituição,  perfil  de atendimento, fluxo esti-
mado, período de funcionamento entre outras variáveis. O dimensionamento deve ser 
realizado pelo Enfermeiro, conforme Resolução COFEN 293/2004, que fixa e estabelece 
parâmetros para o  dimensionamento  do quadro de profissionais de Enfermagem nas 
Unidades Assistenciais das Instituições de Saúde e assemelhados. Sugerimos consultar 
a Resolução COFEN nº 293/2004, disponível no site: www.novo.portalcofen.gov.br, bem 
como os Pareceres COREN-SP nº 42/2011 (Dimensionamento de pessoal de Enferma-
gem –  aspectos  gerais),  e nº  46/2011 (Dimensionamento  de Pessoal  de Enfermagem  
em  Unidade de Terapia  Intensiva),  disponíveis  no link www.coren-sp.gov.br/pareceres
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