
Expansão da rede

COREN-SP inaugura novas unidades no 
Grande ABC e Vale do Ribeira
O investimento em infraestrutura descentralizou o atendimento, 
resultando na ampliação de 40% da estrutura física do Conselho

Dando sequência ao plano de expansão da rede, o CO-
REN-SP entregou à Enfermagem Paulista duas novas 
unidades: a Subseção de Santo André, inaugurada em 

25 de julho, e o NAPE (Núcleo de Atendimento ao Profissional de 
Enfermagem) de Registro, entregue em 13 de agosto. Com as no-
vas instalações, o profissional de Enfermagem passa a contar com 
15 postos de atendimento, além do COREN-SP Educação, que é 
voltado à formação continuada. A previsão é que mais uma subse-
ção seja entregue ainda este ano, beneficiando a região de Osasco.
Ao todo, foram inauguradas na gestão 2012-2014 seis unidades, 
sendo quatro subseções, contemplando as regiões de Guarulhos, 
Itapetininga, Botucatu e Santo André; e dois NAPEs, beneficiando 
Registro e o bairro de Santo Amaro, na Capital. Isso representa um 

crescimento de 40% da infraestrutura do COREN-SP.
A descentralização do atendimento aproxima o Conselho dos mais 
de 400 mil profissionais de Enfermagem que atuam nas diferen-
tes realidades do estado de São Paulo, encurtando distâncias. “As 
ações do COREN-SP são realizadas para atender as demandas dos 
profissionais de São Paulo. As unidades inauguradas refletem o 
objetivo do Conselho de se aproximar do profissional e investir na 
sua educação e capacitação, para que o mesmo esteja mais prepa-
rado para atuar na assistência à saúde”, destacou a vice-presidente 
do COREN-SP, Fabíola de Campos Braga Mattozinho. 
As subseções prestam serviços de atendimento aos profissionais de 
Enfermagem de todas as regiões do estado, incluindo solicitação 
de inscrição profissional, responsabilidade técnica, registro de em-

Inauguração do NAPE de Registro foi Prestigiada por autoridades municipais.

Representantes de instituições de saúde e ensino prestigiaram inauguração da Subseção de Santo André
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“Essa busca do COREN-
SP em descentralizar o 
atendimento é uma medida 
muito inteligente, pois a 
demanda fora de São Paulo 
é muito grande e com 
estas unidades espalhadas 
pelo Estado será possível 
suprir as necessidades dos 
profissionais e aproximá-los 
do Conselho.”
Enfermeira Heloísa Helena de 
Paula - Hospital Cristovão da 
Gama

“Esta nova unidade facilita 
a vida dos profissionais de 
Registro e região, que não 
precisam mais se deslocar 
até Santos ou São Paulo 
para resolver pendências 
com o COREN-SP. Isso gera 
uma economia de tempo e 
dinheiro para a Enfermagem 
local.”
Eder Aparecido Sobral da Silva 
- gerente administrativo do 
Instituto Sorocabano.

presa, registro de especialização, cancela-
mento de inscrição profissional e segunda 
via de documentos, entre outros. Também 
mantêm equipes de fiscalização de ins-
tituições de saúde, que tem como foco o 
dimensionamento de pessoal e o exercício 
ético e seguro da profissão.

santo andré
Representantes de várias instituições de 
ensino e unidades assistenciais partici-
param da inauguração da nova subseção 
do Conselho em Santo André, na região 
do Grande ABC. O secretário-adjunto de 
Saúde do município, Jurandyr José Tei-
xeira das Neves, disse que a nova subse-
ção do COREN-SP representa um ganho 
para toda a região do Grande ABC, tanto 
pela representatividade da categoria quan-
to pelo aumento na oferta de serviços de 
saúde.  “A nova unidade deve ser vista 
como uma ponte entre a administração 
municipal e o COREN-SP, uma vez que 
contribui diretamente para a implemen-
tação de ações e políticas que favorecem 
os profissionais da Enfermagem e a saúde 
como um todo”, analisou.

núcleos de atendimento ao Profissional
Também faz parte do plano de expansão da 
estrutura do COREN-SP a instalação de uni-
dades avançadas em municípios ou bairros 
com grande demanda de profissionais. Os 
NAPEs - Núcleos de Atendimento ao Pro-
fissional de Enfermagem já foram instalados 
no bairro de Santo Amaro, na Capital, e, no 
último mês de agosto, na cidade de Registro, 
no Vale do Ribeira. Até então, os profissio-
nais deste município precisavam se deslocar 
até Santos ou São Paulo para obter um aten-
dimento presencial.

A secretária de Saúde de Registro, Maria 
Carmem Botelho, destacou os inúmeros 
benefícios que o NAPE proporcionará à 
Enfermagem da região. “Com a unidade, 
os profissionais economizam tempo e di-
nheiro. Para a maioria era um tanto compli-
cado viajar em função do trabalho e outros 
afazeres”, pontuou.
No NAPE, enfermeiros, técnicos e auxilia-
res podem obter os atendimentos disponí-
veis em qualquer subseção ou na sede do 
Conselho.A única exceção diz respeito aos 
serviços de fiscalização, que é restrito às 
subseções, não estando disponível sequer o 
protocolo de qualquer atividade referente a 
esta área, como registro de RT e RE.

unidades inauguradas na 
gestão 2012-2014:

 ● Subseção de Santo André 
 ●
 ● Subseção de Botucatu 
 ●
 ● Subseção de Guarulhos 
 ●
 ● Subseção de Itapetininga 
 ●
 ● NAPE Registro
 ●
 ● NAPE de Santo Amaro 

Os endereços de todas as unidades do 
COREN-SP estão disponíveis no site: 
www.coren-sp.gov.br/contatos-sede-
subsecoes
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