
Em abril deste ano, o COREN-SP lançou o “ Olhares da En-

fermagem ”, primeira edição do concurso fotográfico anual 

que faz parte das comemorações da Semana da Enferma-

gem. Para participar, foi exigido que os concorrentes fossem 

enfermeiros, técnicos ou auxiliares com inscrição ativa no 

Conselho. Os trabalhos deveriam mostrar situações que va-

lorizassem a profissão perante o público geral.

Foram recebidos mais de 20 trabalhos relatando as mais di-

versas situações do dia a dia do profissional de Enfermagem. 

A primeira colocada foi a enfermeira Sabrina Hayasaki, com 

a foto “Por amor, não por obrigação”. Os cinco primeiros 

colocados receberam kits com publicações do COREN-SP, 

a própria fotografia numa moldura e certificado de partici-

pação. As imagens foram expostas no período da Semana 

da Enfermagem (12 a 20 de maio) na Sede do Conselho e no 

COREN-SP Educação.

Vencedores do Concurso Fotográfico Olhares da Enfermagem

1

3 4 5

2

1º Lugar – Sabrina Hayasaki (COREN-SP 333.568)

 3º Lugar – Leisly Gomes da Cruz 

(COREN-SP 217.592)

 4º Lugar – Flávio Aparecido da Sil-

va Oliveira (COREN-SP 698.294)

 5º Lugar – Vania Gabriela de Oli-

veira (COREN-SP 615.562)

2º Lugar – Iole Maria Bello (COREN-SP 036.980)
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O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo promoveu 

uma série de atividades para a Semana da Enfermagem 2013. 

Além das palestras promovidas pelo próprio Conselho nas subse-

ções e no COREN-SP Educação, diretores, conselheiros e fiscais 

participaram de eventos em diversas cidades.

O presidente do COREN-SP, Prof. Mauro Antônio Pires Dias da 

Silva, participou na segunda-feira (13/05) da abertura da Semana 

da Enfermagem do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual 

de Campinas, realizada nos anfiteatros do HC e do Centro de Aten-

ção Integral à Saúde da Mulher (CAISM). Na parte da manhã, 

o presidente palestrou sobre a importância da consciência 

profissional e, no período vespertino, falou aos profissionais 

de Enfermagem do CAISM.

Ainda na segunda-feira, a abertura da Semana da Enfermagem 

no Conselho foi realizada no auditório do COREN-SP Educação, 

quando foi apresentada a história da Enfermagem e a sua confor-

mação moderna pelo modelo de Florence Nightingale. Na ocasião, 

o presidente do COREN-SP também tratou da criação da  Associa-

ção Brasileira de Enfermagem (ABEn), que foi a instituição que 

deu origem ao sistema COFEN-COREN e onde nasceram tam-

bém diversos movimentos sindicais.

Nos dias 14 e 15, foram promovidas palestras no COREN-SP 

Educação. Na terça-feira, os professores João Fernando Marcolan 

e Geowanna Higino, com mediação do professor Paulo Cobellis 

participaram de uma mesa redonda sobre o tema “A Consciência 

da Enfermagem no Cuidar: Aspectos Culturais na Formação Téc-

nica, Graduação e Pós-graduação”.

Na quarta-feira (15) foi realizado um talk show com o tema “A 

Consciência da Enfermagem no Cuidar: aspectos culturais, teóri-

cos e práticos na clínica (atenção primária, média e alta complexi-

dade)”, com as professoras Andrea Bernardes  e Wilza Carla Spiri.

Como parte das ações da Semana da Enfermagem 2013, o 

COREN-SP também lançou uma campanha para valorizar os 

profissionais de Enfermagem. O Conselho procura chamar a 

atenção do público geral para o fato de enfermeiros, técnicos e 

auxiliares estarem sempre ao lado das pessoas nas horas mais 

difíceis, quando elas mais precisam.

Comemorações da Semana da Enfermagem em todo o estado

Professores João 
Marcolan, Paulo 
Cobellis e Geo-
wanna Higino (da 
esquerda para a 
direita) em debate 
no COREN-SP 
Educação sobre a 
formação na área 
de Enfermagem

Campanha para a 
Semana da Enfer-
magem promovida 
pelo COREN-SP

Fo
to

:C
om

un
ic

aç
ão

 C
O

R
E

N
-S

P

 |      7 



Registro de profissionais 
habilitados em acupuntura

Inclusão de trabalhadores portadores de 
necessidades especiais na Enfermagem

Municípios com e sem 30 horas

Considerando a decisão do Ministério da 

Saúde, que pela Portaria nº 971/2006 ins-

tituiu a Política Nacional de Práticas Inte-

grativas e Complementares no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, estabelecendo a 

acupuntura como uma prática multiprofis-

sional, o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) informa que continuará com o 

registro dos profissionais de Enfermagem 

devidamente habilitados.

A prática da acupuntura, método milenar 

advindo da China, não é regulamentada 

por lei no Brasil. Portanto, todo e qualquer 

profissional habilitado à realização desse 

método pode exercê-lo sem restrições.

Com relação à decisão do Tribunal Regio-

nal Federal da 1ª Região que restringe a 

prática de acupuntura aos profissionais mé-

dicos, o COFEN reafirma que prosseguirá 

com o registro dos certificados enquanto 

couberem recursos.

O argumento do Conselho Federal de 

Medicina (CFM) é de que, no Brasil, o 

diagnóstico e tratamento de doenças são 

atividades exclusivas de médicos. Porém, 

no entendimento do COFEN, a prática da 

acupuntura não está relacionada com o 

diagnóstico nosológico (doenças).

O COFEN ressalta que a prática de acu-

puntura por profissionais de Enferma-

gem é em nível de pós-graduação e deve 

seguir todas as normas da Resolução 

COFEN nº 326/2008.

O diretor executivo do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Ensino em Segurança e Saúde 

do Trabalhador em Serviços de Saúde, Mario Bonciani, visitou o Conselho Regional 

de Enfermagem de São Paulo no final de abril para discutir a inclusão de portadores 

de necessidades especiais no trabalho da Enfermagem.

No encontro com o presidente do COREN-SP, Prof. Mauro Antônio Pires Dias da 

Silva, com o 1º secretário, Donato José Medeiros, foi debatida a Decisão CO-

REN-SP-DIR/004/2008, a qual afirma que “as atividades de Enfermagem 

podem ser exercidas por portadores de deficiência físicas e sensoriais após 

avaliação prévia”, além de estabelecer que “o ambiente e as condições de tra-

balho deverão ser adaptados para que o portador de deficiência possa exercer, 

de forma segura e em plenitude, suas funções”.

No ano passado, a Câmara Técnica do COREN-SP publicou o Parecer 026/2012 no 

qual as instituições de saúde públicas e privadas estão não apenas autorizadas, mas 

“também devem dispensar esforços no sentido de promover em seu ambiente de tra-

balho a inclusão de pessoas portadores de deficiência”.

A Comissão de Relações Institucionais do COREN-SP acompanha a jornada de 

trabalho nos municípios paulistas. A CRI recebeu no último mês de maio um ofício 

da Câmara Municipal de Taubaté informando que a cidade do Vale do Paraíba teve 

a jornada de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enferma-

gem regulamentada na Lei Complementar nº 304/2012. A mesma lei prevê carga 

semelhante ainda para assistentes sociais, biólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos.

Já o município de Urupês tinha até o final de 2012 uma portaria que regulamentava 

a jornada, mas que foi revogada com a mudança da administração municipal.
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GT busca aprimorar 
aplicabilidade da 
Resolução COFEN 
293/2004 no estado 
de São Paulo

Fiscalização capacita enfermeiros sobre como 
dimensionar equipes de enfermagem

O Conselho Regional de Enfermagem 

de São Paulo instituiu um grupo de 

trabalho para verificar e analisar as 

dificuldades que enfermeiros respon-

sáveis técnicos encontram na aplica-

ção da Resolução COFEN 293/2004, 

que estabelece os parâmetros para 

dimensionar o quantitativo mínimo 

dos diferentes níveis de formação dos 

profissionais de Enfermagem

Coordenado pela Profª Drª Fernan-

da Maria Togeiro Fugulin, da Esco-

la de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo, o GT tem ainda como 

integrantes as professoras-doutoras 

Raquel Rapone Gaizinski, também da 

EEUSP, e Ana Maria Laus, da Esco-

la de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

além da enfermeira Maristela Mas-

suda Ortiz Volpe e da chefe de fis-

calização Viviane Camargo Santos, 

ambas do COREN-SP.

Ao final das atividades, a serem de-

senvolvidas conjuntamente com a 

Gerência de Fiscalização e o Gabinete 

da Presidência do COREN-SP, o GT 

proporá sugestões de aprimoramento 

e implementação na aplicabilidade da 

Resolução COFEN 293/2004 dentro 

da realidade do estado de São Paulo.

Sendo o cálculo de dimensionamento da equipe de Enfermagem uma das res-

ponsabilidades do enfermeiro responsável técnico, o COREN-SP está promo-

vendo Oficinas de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem, com base na 

Resolução COFEN nº 293/2004. Realizadas pelo departamento de fiscalização 

do Conselho, têm como objetivo instrumentalizar o enfermeiro para a realização 

do cálculo de dimensionamento, ou seja, do número de enfermeiros, técnicos e 

auxiliares necessários para prestar uma assistência de Enfermagem segura e livre 

de danos à sociedade.

Somente entre os meses de abril e junho deste ano, foram realizadas 35 oficinas 

em todas as cidades que possuem subseções (Araçatuba, Campinas, Marília, Pre-

sidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e 

Santos), além da capital.

Os fiscais do COREN-SP abordam como fazer o dimensionamento de pessoal 

em instituições hospitalares e unidades especiais de instituições não hospitalares 

(unidade básica de saúde, pronto atendimento e pronto socorro).

 As oficinas continuam sendo realizadas em todas as Subseções do COREN-SP 

e no COREN-SP Educação, conforme agenda disponível no endereço http://

portal.coren-sp.gov.br/oficinas-de-dimensionamento. A partir do segundo 

semestre de 2013, fiscais alocados no interior do estado realizarão também 

oficinas em cidades que não possuem subseções do Conselho.

Oficina de dimensionamento realizada em Santos foi a primeira. 
Fiscalização já percorreu o estado
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