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Com o objetivo de descentralizar o atendimento e se 
aproximar ainda mais do profissional de Enferma-
gem, o COREN-SP ampliou suas instalações no 

interior e na Capital. Ao todo, foram inauguradas - entre 27 
de março e 4 de abril - quatro novas unidades. Os municípios 
de Guarulhos, Itapetininga e Botucatu ganharam subseções. 
Já em Santo Amaro, na zona sul da Capital, foi instalado um 
NAPE (Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enferma-
gem), que vai facilitar o cadastro e a atualização de dados dos 
profissionais.
Com a expansão da rede, o COREN-SP passa a oferecer à En-
fermagem Paulista 14 postos de atendimento, incluindo a sede 
e o COREN-SP Educação, que é voltado à formação continu-

ada. “A expansão do COREN-SP tem o objetivo de melhorar 
e agilizar o atendimento ao profissional de Enfermagem, pro-
porcionando maior comodidade àqueles que moram no inte-
rior e na região da Grande São Paulo”, destaca o presidente do 
COREN-SP, Mauro Antônio Pires Dias da Silva. Dentro da 
programação, serão contemplados com novas unidades os mu-
nicípios de Santo André, no Grande ABC; Registro, no Vale 
do Ribeira e Osasco, na Grande São Paulo.
Embora o NAPE não ofereça serviços de fiscalização (sequer 
protocolo de qualquer atividade referente a essa atividade, 
como RT/RE), vai facilitar a vida de quem mora na região e 
precisa fazer o registro no Conselho, atualizar dados, solici-
tar segunda via ou registrar especializações, entre outras al-
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terações cadastrais. Durante a inauguração do NAPE Santo 
Amaro, a vice-presidente do COREN-SP, Fabíola de Campos 
Braga Mattozinho, destacou o empenho do Conselho na des-
centralizando dos serviços. “O COREN-SP precisa estar pró-
ximo para entender as diferentes realidades dos profissionais”, 
disse Fabíola, explicando que as novas unidades são fruto de 
um estudo realizado.
A coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Se-
quencial, Maria do Socorro Cardoso dos Santos, comemorou a 
instalação da unidade do COREN-SP em Santo Amaro. “É um 
marco para a gente que trabalha na região. Já divulguei para os 
meus alunos e eles adoraram a notícia”, revelou. A enfermeira 
Newva de Lima Patrocínio, da Santa Casa de Santo Amaro, 
também festejou a proximidade do COREN-SP. “Este local 
será extremamente útil a todos os colaboradores que residem 
ou trabalham na Zona Sul e imediações”, garantiu.

Capital e Grande São Paulo
Desafogar o atendimento na sede, na Capital, e evitar o des-
locamento necessário e a consequente perda de tempo. Com 
esses propósitos, Santo Amaro ganhou um NAPE e Guarulhos 
foi contemplada com uma subseção. Durante a cerimônia em 

Guarulhos, realizada em 3 de abril, o presidente do COREN-
-SP lembrou que grande parte do contingente de profissionais 
de Enfermagem está concentrada na Capital e Grande São 
Paulo e que descentralizar é o caminho para aproximar o Con-
selho da categoria. “Guarulhos, especificamente, era um com-
promisso da nossa gestão, um projeto que formulamos lá atrás 
e que com muita honra estamos cumprindo”, afirmou Dias da 
Silva, durante a solenidade. 
Um dos momentos mais emocionantes da série de inaugu-
rações ocorreu em Guarulhos, quando a vice-presidente do 
COREN-SP lembrou do enfermeiro Flávio Gomes da Silva, 
já falecido. “Ele foi uma pessoa que lutou muito por isso, que 
nos mostrou a necessidade da região. É um momento histórico 
para nós que se concretiza dezessete anos depois da inaugura-
ção da primeira subseção”, destacou Fabíola Braga, referindo-
-se à Subseção de Santos, entregue em 1997. Emocionado 
com a lembrança do enfermeiro Flávio, que era funcionário 
da Prefeitura, o secretário de Saúde e vice-prefeito de Guaru-
lhos, Carlos Derman, ressaltou a parceria do município com 
o COREN-SP. “A proximidade facilita a negociação com a 
Prefeitura, que é o maior empregador da Cidade, com o Estado 
e com os particulares. Vamos fazer um esforço conjunto para 

Subseção de Botucatu NAPE de Santo Amaro
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qualificação e educação permanente dos profissionais, visando 
a melhoria na qualidade no atendimento”, ressaltou Derman.
A inauguração foi prestigiada por profissionais da academia 
e da assistência, pública e privada, que aprovaram a iniciati-
va do COREN-SP. “Chegou na hora certa. É uma conquista 
para Guarulhos e o reconhecimento da categoria”, avaliou a 
Responsável Técnica do Hospital Carlos Chagas, enfermeira 
Cristina Maria Leonel Ferreira. “É um ganho para a região. 
Teremos uma economia de tempo importante, evitando o des-
locamento até São Paulo”, endossou o representante da Uni-
med, Fernando Machado. As vantagens também foram elenca-
das pela diretora da Universidade de Guarulhos (UNG), Maria 
de Belém Cavalcanti. “É extremamente importante para Gua-
rulhos. Só traz pontos positivos. Em termos acadêmicos auxi-
lia a identificação dos futuros profissionais com a entidade que 
representa a profissão, facilitando ainda o desenvolvimento de 
questões de legislação e ética”.

Fiscalização
Além de facilitar a vida dos profissionais, as novas subseções 
proporcionarão o aprimoramento da fiscalização do exercício 
profissional, que é a grande missão do COREN-SP. “Como 

todas as subseções têm fiscais, ficaremos muito mais perto 
das instituições. Por exemplo, o fiscal de Marília percorria 
260 quilômetros para chegar no município de Conchas, que 
fica quase na divisão com a região de Campinas. São cerca de 
sete horas de viagem, ida e volta. Um tempo enorme perdido 
no deslocamento. Com a subseção de Botucatu, encurtamos 
a distância. É o COREN-SP mais próximo da Enfermagem”, 
justificou a gerente de Fiscalização do Conselho, Viviane Ca-
margo Santos.
O objetivo da Fiscalização é garantir uma assistência de quali-
dade para toda a população, além de proteção e dignidade aos 
profissionais de Enfermagem. A fiscalização zela pela prática 
segura e livre de riscos, provenientes de imperícia, imprudên-
cia, negligência e omissão ético-profissional de Enfermagem. 
Os enfermeiros fiscais, presentes em todo o Estado de São 
Paulo, percorrem as unidades de saúde, públicas e privadas, 
para avaliar se os aspectos ético-legais estão sendo cumpridos. 
“Embora o princípio básico do Conselho seja fiscalizar o exer-
cício da profissão, temos também a preocupação de sermos um 
parceiro da Enfermagem, orientando, esclarecendo dúvidas e 
auxiliando nos protocolos e rotinas”, destacou o presidente do 
Conselho, durante a inauguração da subseção de Botucatu.

Subseção de Guarulhos Subseção de Itapetininga
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Conquista
As novas subseções de Botucatu e Itapetininga desafogaram 
o atendimento de Marília e Campinas, encurtando distâncias 
e valorizando a profissão. Ao agradecer o empenho da con-
selheira Marcília Rosana Criveli Bonacordi Gonçalves, que é 
da região de Botucatu, o médico e vice-prefeito Antônio Luiz 
Caldas Junior falou do grande contingente de profissionais de 
Enfermagem da região. “O mercado de serviços em saúde está 
aquecido e em franca expansão. Precisávamos de uma sede 
do COREN-SP, tanto pelo número de profissionais como pela 
representatividade que temos na região de órgãos formadores. 
É um grande progresso para a Enfermagem”, salientou.
A enfermeira Rosentina Helena Andrade 
Dias, Responsável Técnica 

do Hospital Cantídio de Moura Campos, falou dos benefícios 
da nova subseção. “É uma conquista muito importante para 
toda a Região de Botucatu. Agora vai ser muito mais fácil para 
mim, quando precisar esclarecer alguma dúvida, e também 
para os meus funcionários. É uma comodidade”. A novida-
de também foi comemorada pela chefe do departamento de 
Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, Silva-
na Andrea Molina Lima. “É uma conquista para a região de 
Botucatu, porque facilita o acesso dos profissionais e dá às 
instituições o devido respaldo, evitando o descolamento para 

Marília ou Campinas”. Já em Itapetininga, o 
secretário municipal de Saúde, Felipe 

Thibes Galvão, reforçou o sen-

As inaugurações foram prestigiadas por representantes de institui-
ções de saúde e ensino, além de autoridades

Felipe Thibes Galvão, secretário de Saúde de Itapetininga (ao cen-
tro), destacou a conquista para a categoria
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timento de conquista para a classe. “Tenho certeza de que to-
dos os profissionais de Enfermagem estão felizes com a nova 
subseção”, disse, durante a cerimônia. 

Investimentos
O COREN-SP vem trabalhando para facilitar a vida dos pro-
fissionais, investindo em tecnologia e ampliação da rede. A 
remodelação do setor de atendimento na sede, na Capital, e nas 
subseções, assim como a reorganização dos recursos huma-
nos, proporcionaram maior rapidez e qualidade no atendimen-
to. “Em 2012 demorava 8 meses para o registro ser expedido. 
Hoje sai em dois dias”, destaca o gerente de Atendimento ao 
Profissional, Rafael Martiliano, revelando a intenção do Con-
selho de implementar, em breve, a inscrição online.
A ampliação dos serviços pela interenet também oferece 
aos profissionais maior comodidade. Acessando o site do 
COREN-SP (www.coren-sp.gov.br) é possível emitir rapi-
damente certidões, atualizar a ficha cadastral, consultar dé-

bitos, imprimir o boleto da anuidade e até cancelar a inscri-
ção, novidade criada este ano. “Só nos dois primeiros meses 
tivemos quase seis mil cancelamentos. A oferta de serviços 
online desafoga o atendimento presencial, evitando o des-
locamento desnecessário e a consequente perda de tempo”, 
destaca Martiliano. 

Treinamento
Os novos funcionários, contratados por concurso público, para 
atuar nas unidades inauguradas, receberam treinamento prá-
tico e teórico. Os valores do COREN-SP, missão do órgão, 
competências, responsabilidades, estrutura organizacional, 
deveres e benefícios foram repassados pelo gerente de Gestão 
de Pessoas, Anderson Gonçalves. Já a capacitação sobre regis-
tro no órgão, emissão da carteirinha e boletos, realização de 
acordos, reabertura da inscrição, registro de RT, entre outros, 
foi coordenada pelo agente administrativo Renée Okada, da 
Gerência de Atendimento ao Profissional.

São Paulo - NAPE Santo Amaro 
Rua Amador Bueno, 328 - sala 01 - Santo Amaro 
Tel.: (11) 5523-2631

Subseção Botucatu  
Pça. Dona Isabel Arruda, 157 - sl. 81 - Centro 
Tel.: (14) 3813-1049 / 3813-6755

Subseção Guarulhos 
Rua Morvam Figueiredo, 65 - cj. 62 e 64 - Centro 
Tel.: (11) 2408-7683 / 2087-1622

Subseção Itapetininga 
Rua Cesário Mota, 418 – Centro 
Tel.: (15) 3271-9966 / 3275-3397

Onde encontrar os novos postos de atendimento

Maria do Socorro Cardoso dos Santos, coordenadora da faculdade 
Sequencial: “É um marco para a gente que trabalha na região de 
Santo Amaro”

Silvana Molina Lima, chefe do depto de Enfermagem da Faculdade 
de Medicina de Botucatu

Subseção de Itapetininga
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