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“fiquei encantada com a matéria sobre violência Obstétrica (publicada na edição 
passada da Enfermagem Revista). Parabéns! todos os profissionais precisam ler 
essa reportagem. Bom seria se cada um se colocasse, sempre, no lugar do outro, 
para que não fossem repetidas as palavras ditas neste contexto. Mais uma vez, pa-
rabéns pela matéria!”
Laurinda Alves Faria – São Paulo - SP
Enfermeira – COREN-SP 086377

eR: Agradecemos o envio da mensagem e ficamos felizes em saber que a Enfermagem 
Revista está contribuindo com a discussão de temas atuais, que norteiam o dia a dia da 
prática da profissão. Quem quiser conferir a reportagem, pode acessá-la pela internet no 
link: http://bit.ly/1vnIRBU 

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

“Quero parabenizar todos os profis-
sionais e o Conselho de Enfermagem 
pelos serviços prestados em benefício 
dos pacientes, que estão evoluindo 
cada vez mais.” 
Amélia Lazari Guidetti – Piracicaba – SP
Técnica de Enfermagem - COREN-SP 
156259

eR: Agradecemos às congratulações e 
reforçamos o empenho do COREN-SP na 
valorização do profissional de Enferma-
gem, e na luta por uma assistência segura 
e livre de erros.

“foi a primeira vez que eu recebi  a revis-
ta e adorei todo o conteúdo! É muito bom 
receber informação do COREN-sP. fazer 
parte dessa turma é uma satisfação”. 
Valdenice Aparecida Moreira Cordeiro – 
Sorocaba – SP. 
Técnica de Enfermagem – COREN-SP 937013

eR: Ficamos felizes em colaborar e res-
saltamos a todos os profissionais a im-
portância de manter o cadastro em dia, 
para receber as publicações do COREN-
-SP.Visite o nosso site www.coren-sp.
gov.br e acesse os Serviços Online, no 
ícone Atendimento, para verificar os seus 
dados cadastrais. 

“sou enfermeira e tenho um filho de 9 anos, autista, com muitas limitações. gosta-
ria de sugerir uma reportagem sobre autismo X Enfermagem. Eu trabalho numa 
clínica que atende crianças com autismo e venho pesquisando como fazer a abor-
dagem e qual a melhor maneira de lidar com os pais e familiares. Ressalto que 2 
de abril é o dia internacional sobre autismo e que seria oportuna uma matéria na 
próxima edição da Revista”. 
Rosa Cecília Santos – Guarulhos – SP. 
Enfermeira - COREN-SP 285932

eR: Agradecemos a sugestão e vamos incluí-la na discussão de pauta da próxima edi-
ção da Enfermagem Revista.

Errata
Na última edição da Enfermagem Revista, na nota “COREN-SP Educação exibe documentário 
sobre depressão”, à pág. 11, ao contrário do que a legenda da foto indica, a diretora do filme é 
Mariana Bottan, enquanto Mônica Aiub é uma das protagonistas.

Ao contrário do informado na reportagem sobre cirurgia segura, também na última edição, o Hos-
pital São Francisco de Ribeirão Preto não é acreditado pela Joint Commission International (JCI), 
embora aplique o Protocolo de Cirurgia Segura desde 2009.
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