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Opinião do Leitor

Errata
O significado correto da sigla NIR 
é Núcleo Integrado de Recupera-
ção, não Núcleo Integral de Recu-
peração de Pacientes Amputados, 
como veiculado na página 30 (ma-
téria “Especialização e comunica-
ção pela cicatrização”) da edição 
de agosto/2012.

Também entre em contato através 
de nossas redes sociais:
twitter.com/corensaopaulo
facebook.com/corensaopaulo

Para receber a revista atualize seu 
endereço no site do COREN-SP 
www.coren-sp.gov.br

“Parabenizo pelo belo trabalho 
realizado nas edições desta revista 
de classe. Eu também sinto falta 
de matérias que tratam sobre os 
procedimentos realizados pela En-
fermagem em serviços de Urgência 
e Emergência em pronto socorro e 
sobre ATLS também”.
Jaime Roberto de Mello, São Paulo
Técnico de Enfermagem, COREN-SP 338607

eR: Agradecemos pelas dicas. A re-
dação irá providenciar uma matéria 
sobre o assunto!

“Gostaria de saber se vocês aceitam 
artigo de revisão de literatura para 
publicação”.
Mey Fan Porfírio Wai, Ribeirão Preto

Enfermeira, COREN-SP 120283

eR: A Enfermagem Revista não é 
uma publicação acadêmica. Revi-
sões de literatura e relatos de pes-
quisas são mais adequados para re-
vistas deste gênero. Aceitamos com 
todo prazer artigos de compartilha-
mento de experiências, como o que 
se inicia na página 37 desta edição, 
escrito por Eliana Ribas. Para mais 
detalhes entre em contato pelo email 
revista@coren-sp.gov.br.

“Durante o 15º CBCEnf recebi 
no estande do COREN-SP a 
Enfermagem Revista e gostei muito. 
Gostaria de saber se há possibilidade 
de recebê-la no domicílio”.
Fabiani Tenório, Maceió (AL)

eR: Enviamos um exemplar impresso 
para cada profissional com inscrição 
ativa e regularizada no COREN-SP. 
Por isso alertamos para manter o en-
dereço sempre atualizado. Você que é 
de outro estado, assim como qualquer 
pessoa, pode acessar a nossa versão 
digital no site www.coren-sp.gov.br.

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

“Parabéns à redação da revista. No 
último número pudemos encontrar 
várias matérias interessantes para 
o nosso dia a dia e não somente 
matérias focando a gestão do Con-
selho. Acho que o caminho é esse, 
sempre ajudar o profissional a fi-
car atualizado, pois nessa profissão 
precisamos estudar sempre”.
Andrea Janaina de Andrade, São Paulo
Auxiliar de Enfermagem, COREN-SP 622635

eR: Andrea, também acreditamos 
que este é o caminho. Acompanhe 
também nosso site (www.coren-sp.
gov.br), nossos perfis nas redes so-
ciais (twitter.com/corensaopaulo e 
facebook.com/corensaopaulo) e a 
agenda do CAPE.

Confesso que fiquei fascinada com o 
item Offssore e Aquaviários. É real-
mente divina e ousada essa inusitada 
área de atendimento em Enfermagem.
Rosenilde Ferreira de Santana Angelo, Promissão
Auxiliar de Enfermagem, COREN-SP 662912

eR: Esperamos que você goste também 
das matérias desta edição.


