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Gestão

Conselho a serviço da 
Enfermagem Paulista

O objetivo inicial da atual Câmara Técnica do 

COREN-SP é atender aos pedidos acumulados 

anteriores à 2012. Cerca de 1.200 solicitações es-

tavam pendentes aguardando pelos pareceres. Utilizando-se 

de pareceres, os membros da Câmara Técnica, com o auxílio 

de todos conselheiros, orientam o profissional sobre proce-

dimentos técnicos, solucionam dúvidas e brechas do âmbi-

to legislativo. Segundo João Freitas, enfermeiro membro da 

câmara Técnica “esse trabalho contribui não somente para o 

exercício pleno da enfermagem, mas também para evolução 

da ciência.” 

Em 2012, foram divulgados 45 pareceres, mais do que o do-

bro dos 22 do primeiro ano da gestão anterior.

Câmara Técnica orienta profissional sobre procedimentos 

Componentes da Câmara Técnica, da esquerda para a direita: 
Paulo Cobellis, Alessandro Lopes Andrighetto, Marcília R. C. 
Bonacordi Gonçalves, Carmem Maria Casquel Monti Juliani, 
Wilza Carla Spiri, Simone Sierra e Consuelo Garcia Correa

Enfermeiro João Freitas
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Após fixar as normas para criação de Comissões de 

Ética de Enfermagem nas instituições de saúde, 

em agosto do ano passado, o COREN-SP empos-

sou 37 Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições 

de saúde, sendo 20 em 2012 e 17 até março de 2013. 

Ainda este ano será confeccionada uma cartilha para orienta-

ção sobre a constituição das CEE. As instituições interessa-

das em montar uma comissão sob orientação do COREN-SP 

devem entrar em contato pelo email cee@coren-sp.gov.br

A Ouvidoria do COREN-SP coleta mensagens dos 

profissionais e as encaminha aos respectivos ge-

rentes da área a que estes contatos se referem. 

“Quando chegamos, encontramos muitas mensagens acumu-

ladas. Procuramos responder as mais recentes e hoje, com 

uma média de dois dias, encaminhamos as mensagens aos 

setores competentes do Conselho”, explica Ariane Peron, 

conselheira-ouvidora. 

O serviço recebeu 645 mensagens no ano de 2012, das quais 

uma foi denúncia (0,2%), 78 elogios (12,1%), 153 infor-

mações (23,7%), 383 reclamações (59,4%) e 30 sugestões 

(4,6%). Os meses de pico de respostas são março e junho, 

que receberam quase 1/3 do total de mensagens.

Os contatos com a ouvidoria podem ser feitos pela seção Fale 

Conosco do site www.coren-sp.gov.br.

Comissão de Ética de Enfermagem: posses nas instituições

Ouvidoria: Linha direta com o Profissional

Da esquerda para a direita, conse-

lheiros da Comissão de Ética do 

COREN-SP: Evandro Rafael Pinto 

Lira, Mônica dos Santos Silva, Nair 

Satiko Tachikawa, Jordânia Aparecida 

Cardoso e Estevão Luiz Silva Bassi. 

Na foto ao lado a conselheira Natália 

Custódio Almeida Akamine

Comissões de Ética de Enfermagem empossadas em instituições de saúde pelo COREN-SP

Conselheiros ouvidores 

Rosângela Mello,

Ariane Peron e

Marcel Lobato




