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Conhecimento 
ao seu alcance
O Projeto Aprimoramento está levando os laborató-
rios de simulação realística adulto, pediátrico e de 
saúde da mulher para as subseções do COREN-SP.

Nas próximas páginas você poderá conferir os cursos, 
as cidades já contempladas e como se inscrever. 
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Cidades que já foram contempladas pelo 
Projeto Aprimoramento
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Aprimoramento Santos

Em seu prédio na Rua Dona Veridiana, 298, no bairro paulistano da Santa 

Cecília, O COREN-SP Educação promove o aprimoramento profissional 

em dois auditórios integrados por recursos audiovisuais, salas de aula e o 

Núcleo de Simulação Realística.

Mas tais recursos precisam alcançar os profissionais de todo o estado, não 

apenas da região metropolitana da capital. Por isso o Projeto Aprimora-

mento está levando os laboratórios de simulação realística adulto, pediátri-

co e de saúde da mulher para as subseções.

O evento é destinado a facilitar e proporcionar o aperfeiçoamento e atua-

lização dos profissionais de Enfermagem que vivem e trabalham fora da 

capital, visando a prestação de uma assistência segura e de qualidade.
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Aprimoramento São José do Rio Preto
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As primeiras ações foram aulas de habilidades, no dia 

23 de novembro do ano passado. O simulador com tubo 

endotraqueal e sob ventilação mecânica foi montado no 

auditório da subseção da cidade litorânea. 

Nas aulas de habilidades, a primeira parte consiste de 

uma revisão teórica, finalizada com a prática. Em Santos, 

as aulas foram de aspiração endotraqueal adulto e punção 

venosa periférica.
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Aprimoramento Ribeirão Preto

No início de março, o Aprimoramento visitou as cidades de São 

José do Rio Preto e Ribeirão Preto, com as aulas de habilidades 

nos auditórios das subseções do COREN-SP nestes municípios.

Durante todo o dia 6/3, os simuladores do COREN-SP Educação 

auxiliaram nas aulas de “Atualização em suporte básico de vida 

adulto” e “Atualização em aspiração endotraqueal”, com a dire-

ção das enfermeiras de educação permanente do centro, Catarina 

Mendonça e Gisele Gentil. No período da tarde de 7 de março e 

pela manhã do dia 8/3, os profissionais de Ribeirão Preto tive-

ram a oportunidade de se aprimorar nos mesmos temas. 
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Agenda do Projeto Aprimoramento

INSCREVA-SE

Local da Atividade: Subseção do COREN-SP de Araçatuba
Endereço: Rua José Bonifácio, 245 - Centro, CEP: 16010-380
Telefone(s): (18) 3624.8783/3622.1636

Local da Atividade: Subseção do COREN-SP de Presidente Prudente
Endereço: Av. Washington Luiz, 300 - Centro, CEP: 19010-090
Telefone(s): (18) 3221.6927/3222.7756

Local da Atividade: Subseção do COREN-SP de Marília
Endereço: Av. Rio Branco, 262 - Alto Cafezal, CEP: 17502-000
Telefone(s): (14) 3433.5902 / 3413.1073

DATA AULA HORÁRIO

20/06/2013 Atualização em Suporte Básico de Vida Adulto 09h00 às 12h00

20/06/2013 Atualização em Aspiração Endotraqueal 14h00 às 17h00

DATA AULA HORÁRIO

22/05/2013 Atualização em Aspiração Endotraqueal 14h00 às 17h00

23/05/2013 Atualização em Suporte Básico de Vida Adulto 09h00 às 12h00

Local da Atividade: Subseção do COREN-SP de Campinas
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1046 , Botafogo, CEP: 13013-081
Telefone(s): (19) 3237.0208/3234.1861

DATA AULA HORÁRIO

27/03/2013 Atualização em Suporte Básico de Vida Adulto 09h00 às 12h00

27/03/2013 Atualização em Aspiração Endotraqueal 14h00 às 17h00

DATA AULA HORÁRIO

21/05/2013 Atualização em Suporte Básico de Vida Adulto 09h00 às 12h00

21/05/2013 Atualização em Aspiração Endotraqueal 14h00 às 17h00
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Vamos aprender juntos?

É GRATUITO!

Aprimorando 
seu conhecimento 
profissional
O Coren-SP disponibiliza diversas 
atividades de capacitação através 
do Coren-SP Educação

Infraestrutura Tecnologia Equipamentos Aulas praticas


