
COREN-SP firma termo de compromisso 
com COSEMS-SP

Escolas também terão vacinação contra o HPV

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN-
-SP, buscando a qualidade das ações de saúde pública com 
enfoque à equipe de Enfermagem e respeito às suas reais 
atribuições, assim como o aperfeiçoamento das condições 
de trabalho e da assistência segura aos usuários dos serviços, 
firmou, em 19 de dezembro, Termo de Compromisso com o 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de 
São Paulo – COSEMS-SP.
O acordo entre o COREN-SP e o COSEMS-SP contempla a 
instituição de grupos de trabalho para discutir a coleta de ma-
terial de colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou, 
além de um grupo de estudos para nortear discussões relacio-
nadas ao atendimento no contexto de trabalho em equipe mul-
tiprofissional, no âmbito do SUS.
O COREN-SP pretende, deste modo, evidenciar que a En-
fermagem do Estado de São Paulo tem um importante papel 

qualitativo e quantitativo nas ações de saúde pública, devendo, 
portanto, ser devidamente valorizada, respeitada e ouvida nas 
discussões estratégicas. 

Prevista para ser iniciada em março, a vacinação gratuita de 
meninas entre 11 e 13, anos contra o vírus HPV, que protege 
contra o câncer de colo de útero, deverá ser feita prioritaria-
mente em escolas. A informação é do Ministério da Saúde. O 
primeiro lote de vacinas contempla  4 milhões de doses.
“Cada município vai poder ter uma estratégia específica de va-
cinação. Alguns vão utilizar um espaço dentro da escola, ou-
tros vão concentrar nos postos de saúde. Nós daremos as duas 
opções, mas vamos reforçar, nos municípios que as ações na 
escola devem ser priorizadas”, declarou o Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha. A vacina só será aplicada com autorização 
dos pais ou responsáveis.

A expectativa do Ministério é imunizar 5 milhões de meninas 
ainda neste ano, o que equivale a 80% da população dessa fai-
xa etária. Para isso, o governo federal comprou 15 milhões de 
doses, já que cada jovem deve receber três delas para estar efe-
tivamente imunizada. Após a aplicação da primeira, a segunda 
é ministrada em dois meses e a terceira, em seis.
O câncer de colo de útero é o segundo tipo de tumor mais 
comum entre as brasileiras. Mais de 5 mil mulheres morreram 
em decorrência da doença, em 2011, último dado disponível. 
A vacina que será distribuída na rede pública protege a mulher 
contra quatro tipos de vírus HPV. Dois deles (16 e 18) são 
responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero.

O termo estabelece  que o COREN-SP informe as Secretarias de Saúde so-
bre irregularidades encontradas em fiscalizações 
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COREN-SP participa do 16º Congresso 
Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem
O COREN-SP esteve presente no 16º Congresso Brasileiro 
dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), realizado pelo 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e pelo Conselho 
Regional de Enfermagem do Espírito Santo (COREN-ES) en-
tre 2 e 5 de outubro  de 2013, em Vitória (ES). O tema do 
congresso foi “Compromisso com a ética e responsabilidade 
social”.
Juntamente à apresentação de comunicações coordenadas e 
pôsteres, o evento possuiu uma feira na qual os profissionais 
de Enfermagem podiam ter conhecimento de ações dos CO-

RENs de todo o Brasil. O estande do COREN-SP contou o 
resgate da campanha “Profissional de Enfermagem: ao seu 
lado quando você mais precisa”, adotada na Semana de En-
fermagem de 2013.
Em reunião da qual participaram o COFEN e os conselhos 
regionais, o conselheiro do COREN-SP Luciano da Silva dis-
cursou sobre geração de emprego decorrente de fiscalização 
e dimensionamento de pessoal adequado, bem como sobre os 
avanços conquistados em relação à implementação da jornada 
de 30 horas semanais nos municípios do estado de São Paulo.

Simpósio de Segurança do Paciente, em Rio 
Preto, discute aprimoramento da Assistência
Prevenção. Esta é a palavra que resume os assuntos abordados 
no IV Simpósio de Segurança do Paciente, realizado pela Rede 
Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente – REBRA-
ENSP, em novembro, em São José do Rio Preto.
Durante a abertura, o Segundo Secretário do COREN-SP, Mar-
cus Vinicius de Lima Oliveira, falou sobre a importância do tra-
balho desenvolvido pelo Conselho para a educação permanente 
dos profissionais e o incentivo na troca de experiências, tendo 
em vista a melhoria dos serviços prestados.
O conselheiro também abordou, durante palestra, as estratégias 
para a realização de cirurgias seguras, tema que foi debatido ain-
da em mesa coordenada pela Enfermeira Sônia Tinca Cavalari, 
do Hospital de Base de São José do Rio Preto.
O papel da REBRAENSP e seus Polos frente à RDC nº 36 tam-
bém foi discutido em palestra ministrada pela Professora Fer-
nanda Gimenes de Sousa, da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto (USP), com coordenação dos debates realizada pela Profª 

Drª Josimerci Ittavo (FAMERP).
O Simpósio teve ainda como palestrantes o Enfermeiro Cleber 
Aparecido de Oliveira, do Hospital de Base, de São José do Rio 
Preto e a Enfermeira Elisabete Tedokon, do Hospital Escola 
Emílio Carlos, de Catanduva.

Conselheiro Marcus Vinícius de Oliveira destaca a importância do contínuo 
aprimoramento profissional
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Botucatu recebe a primeira clínica pública 
para dependentes químicos no interior

Botucatu ganhou, em dezembro, a primeira clínica pública 
estadual do interior paulista, destinada ao tratamento e reabili-
tação de dependentes químicos, especialmente usuários de cra-
ck. “Hoje é a entrega desse verdadeiro hospital, que é modelo 
para o Brasil. Começa com 76 leitos, aqui em Botucatu, e com 
todo o atendimento clínico e comodidade”, disse o governador 

Geraldo Alckmin, na inauguração.
A unidade funciona no Complexo do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu e deve ser referência de aten-
dimento para os 68 municípios que compõem a região de Bau-
ru. Há uma semi-UTI, para os casos mais graves, além de áreas 
destinadas ao desenvolvimento de oficinas de cultura, esporte, 
qualificação profissional e socialização familiar. O centro de rea-
bilitação conta com ainda quadra poliesportiva coberta e piscina.
O investimento para a implantação da clínica de recuperação foi 
de R$ 15,4 milhões. A unidade é dividida em sete blocos, com 
42 leitos destinados ao tratamento de pacientes do sexo masculi-
no, 24 para pacientes do sexo feminino e 10 voltados exclusiva-
mente ao processo de desintoxicação dos dependentes.
A clínica de reabilitação está sob gestão do HC local, respon-
sável também pela contratação de recursos. Já o encaminha-
mento dos pacientes é de responsabilidade das unidades de 
saúde municipais.

Clínica pública de Botucatu para dependentes químicos tem 76 leitos
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Dimensionamento da categoria é uma 
constante preocupação do COREN-SP
Os fiscais do COREN-SP participaram de reunião na sede, 
na Capital, no final de dezembro, para apresentar o resultado 
das 14 reuniões que ocorreram, ao longo do ano, em fun-
ção da Portaria COREN – SP/DIR/158/2013. A normativa 
constituiu o grupo de trabalho que visa propor adequações 
nos parâmetros para o cálculo e dimensionamento de profis-
sionais de Enfermagem preconizados na Resolução COFEN 
nº 293/04.
A reunião, organizada pela Gerência de Fiscalização do 
COREN-SP, também permitiu que fossem apresentadas su-

gestões para o aprimoramento e a implementação da referida 
resolução, com base na realidade evidenciada no Estado de 
São Paulo.
Na ocasião, também foram discutidas a trajetória e a cons-
trução do grupo, com coordenação da professora Fernanda 
Maria Togeiro Fugulin (EEUSP) e dos demais membros, 
professora Raquel Rapone Gaidzinski (EEUSP), professo-
ra Ana Maria Laus (EEUSPRP), fiscal do COREN-SP Ma-
ristela Massuda Ortiz Volpe e Gerente da Fiscalização do 
COREN-SP, Viviane Camargo Santos.
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Nova diretoria da ABEn São Paulo é 
empossada no COREN-SP Educação
O COREN-SP Educação sediou, no final de outubro, a posse 
da nova diretoria da gestão 2013-2016 da Associação Bra-
sileira de Enfermagem (ABEn) da regional São Paulo. A 
Presidência passou a ser ocupada pela enfermeira Ariadne 
da Silva Fonseca, que substituiu a enfermeira Miriam Me-
deiros, que agora é a tesoureira da entidade.
A posse foi prestigiada pelo Presidente do COREN-SP, 
Mauro Antônio Pires Dias da Silva, que participou da mesa 
de abertura e destacou a importância histórica da Associa-
ção, fundada em 1926, e cujos componentes também fizeram 
parte da primeira gestão do COREN-SP, em 1973. “A ABEn 
é uma das mais importantes associações de Enfermagem do 
Brasil. Ela deve chamar para si a responsabilidade de zelar 

pela qualidade de ensino”, destacou.
Dias da Silva também manifestou sua esperança de que a 
ABEn seja mais reconhecida pela classe da Enfermagem. 
“Se 10% dos profissionais se filiassem, a ABEn teria grande 
quantitativo. Espero que [a posse da nova diretoria] seja o 
início de uma fênix. Faço votos de que a ABEn ocupe o lugar 
que ela merece junto à Enfermagem”.
Durante seu discurso, Ariadne Fonseca exaltou a união que 
entende ser necessária entre as entidades representativas da 
classe. “ABEn, Coren, sindicatos, sociedades, assistência e 
ensino devem estar juntos para lutar pela Enfermagem”, fi-
nalizou.
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Enfermeira Ariadne da Silva Fonseca (à direita) assume Presidência da ABEn em cerimônia realizada no Coren-SP Educação
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Prevenção ao Câncer de Mama reúne 
profissionais da Enfermagem

Pelo segundo ano consecutivo, o COREN-SP Educação promo-
veu uma série de eventos em comemoração ao Outubro Rosa, 
com palestras e a demonstração do exame clínico da mama. Na 
abertura do encontro, o conselheiro Ramon Moraes Penha falou 
sobre o movimento popular originado na década de 1990, nos 
Estados Unidos, que foi difundido pelo mundo, chegando ao 
Brasil em 2002, durante a comemoração dos 70 Anos do Encer-
ramento da Revolução de 1932, quando o Mausoléu do Soldado 
Constitucionalista, em São Paulo, foi iluminado de Rosa.
O conselheiro apontou também que a cor rosa não representa 
apenas o feminino, mas simboliza o calor do acolhimento 
humano. “O Outubro Rosa não é um movimento feminista. 
Trata-se de um fenômeno social que pretende suspender um 
tema – o câncer de mama – do tempo cotidiano e colocá-lo 
no tempo das reflexões e das ações focadas na promoção 
à saúde”. Na ocasião, a Enfermeira Meire Miyuki Setoguti 
Rabelo, da equipe de educação permanente da Fundação On-

cocentro, de São Paulo, apresentou estatísticas sobre a inci-
dência dos principais tipos de câncer que acometem homens e 
mulheres e os fatores de risco para o aparecimento do câncer 
de mama. Rabelo frisou ainda a grande importância da de-
tecção precoce do tumor para o sucesso do tratamento e fez 
uma demonstração do exame clínico da mama no contexto da 
consulta de enfermagem, com o uso do simulador de mama. 
A experiência serviu para que os presentes aprendessem a for-
ma correta de realizar o autoexame. Entretanto, a Enfermeira 
ressaltou que apenas ele não é suficiente, sendo necessária a 
realização de exame clínico e da mamografia para a efetiva 
detecção de câncer de mama.
Os participantes também assistiram palestra da Enfermeira Si-
mone Navarro Fortes, coordenadora do grupo de apoio ao pa-
ciente com câncer “Amor à Vida”, do Hospital A.C. Camargo. 
Ela relatou experiências vividas com os pacientes e citou ações 
realizadas com música, peças de teatro e também maquiagem.

A enfermeira Meire Miyuki Setoguti Rabelo, da equipe de educação permanente da Fundação Oncocentro, apresentou dados sobre a incidência do câncer de mama
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COREN-SP discute exercício da profissão 
com Ministro da Saúde
O Presidente do COREN-SP, Mauro Antônio Pires Dias da 
Silva, e a Vice-Presidente, Fabíola de Campos Braga Matto-
zinho, participaram de reunião, em 23 de outubro, em Brasí-
lia (DF), com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Tam-
bém estiveram no encontro o membro da Câmara Técnica 
do COREN-SP, João Freitas, e o deputado federal Ricardo 
Berzoini.
Na ocasião, foram discutidas questões inerentes aos profis-
sionais de Enfermagem no Estado de São Paulo, sobretudo 
as relacionadas ao exercício profissional, com enfoque na 
importância desses profissionais nos serviços de saúde do 
Estado de São Paulo. Também foi apontada a necessidade 
iminente de estratégias visando a qualificação, investimento 
nas condições de trabalho e, principalmente, a aprovação da 
jornada de 30 horas semanais para os profissionais de Enfer-
magem. Padilha se mostrou solidário às questões apresenta-
das e disposto a dar andamento aos projetos de valorização 
da Enfermagem.

Questões relacionadas ao exercício da Enfermagem são discutidas em en-
contro com o Ministro da Saúde.

COREN-SP participa de grupo de trabalho 
sobre Protocolos de Enfermagem
A Enfermeira Patrícia Luna, interlocutora de Enfermagem 
da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, apresentou, 
em 11 de novembro, na sede do COREN-SP, sua experiên-
cia na organização de protocolos de Enfermagem.
A Enfermeira falou sobre o assunto durante o encontro do 
Grupo de Trabalho Protocolo, coordenado pela Prof. Dra. 
Cibele Mattos Pimenta e que conta também com a parti-
cipação das Enfermeiras Raphaela Karla Solha, Ieda Car-

la Pastana, Elisa Aparecida Alves Reis e do Enfermeiro 
Wellington Rodrigo de Souza. Também esteve presente na 
reunião a conselheira da Câmara Técnica do COREN-SP,  
Marcília Rosana Crivelli Bonacordi Gonçalves.
O objetivo do grupo de trabalho é elaborar as diretrizes 
para construção, validação e avaliação de protocolos de 
Enfermagem.
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