
Autoatendimento

COREN-SP amplia instalação de Terminais 
de Autoatendimento
Equipamento facilita a vida dos profissionais e evita o deslocamento desnecessário

A Primeira-Tesoureira Danielle Ginsicke, do COREN-SP, explica as vantagens do Terminal aos profissionais 
do Hospital Pro Matre

O presidente do COREN-SP, Mauro Antônio Pires Dias da Silva, durante a cerimônia de inauguração do Terminal, na 
Santa Casa de Santos
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Profissionais 
aprovam terminaisO COREN-SP tem investido em tecnologia, com o aprimoramento e 

ampliação dos serviços online e a instalação de Terminais de Autoa-
tendimento em várias unidades hospitalares do Estado. Os chamados 

‘totens’ permitem aos profissionais de Enfermagem o acesso, via internet, a 
uma série de serviços, tais como: atualização dos dados cadastrais, emissão 
de certidões, boletos e até a possibilidade de fazer ou renovar acordos, simu-
lando alternativas de parcelamento. É possível também acessar os portais do 
COREN-SP e do Cofen e consultar pareceres técnicos, além de visualizar o 
Código de Ética de Enfermagem.
Desde o início do ano ganharam Terminais de Autoatendimento as seguintes 
instituições: Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Netto, em Ermelino 
Matarazzo, na Zona Leste da Capital; a Santa Casa de Misericórdia de Santos, 
na Baixada Santista; o Hospital e Maternidade Santa Joana e o Hospital Pro 
Matre, ambos na Capital e entregues oficialmente em 11 de agosto.
A iniciativa agiliza o atendimento e oferece maior comodidade ao profis-
sional, uma vez que evita o seu deslocamento desnecessário. “É um grande 
avanço no relacionamento da Enfermagem com o seu órgão fiscalizador. 
Com certeza será muito bem aproveitado”, destacou o provedor da Santa 
Casa de Santos, Felix Ballerini, durante a cerimônia de apresentação do 
equipamento, realizada em 7 de julho. Primeiro hospital da Baixada Santis-
ta a receber o terminal, a Santa Casa conta com cerca de 1.500 profissionais 
de Enfermagem, beneficiados com a novidade. “É uma praticidade. Acre-
dito que vai facilitar bastante pra gente. Adorei!”, comentou a auxiliar de 
Enfermagem Cristiane de Almeida.
A novidade também foi comemorada pelos profissionais do Hospital Pro Ma-
tre. A gerente de Enfermagem da instituição, Rosmaria Pirollo, fez questão de 
destacar as vantagens do equipamento. “Embora estejamos próximos do CO-
REN-SP, é uma facilidade porque a informação, a partir de agora, vai chegar 
muito mais rápido. A equipe vai ficar atualizada de tudo que está acontecendo 
no Conselho, podendo, inclusive tirar dúvidas”, analisou. 
A facilidade do acesso foi um dos pontos mais festejados pelos profissio-
nais. “Muita gente não tem acesso à internet então vai ajudar bastante. É uma 
praticidade”, ressaltou a técnica de Enfermagem do berçário do Pro Matre, 
Luciene Santos.
Durante a inauguração no Hospital Santa Joana a questão da agilidade tam-
bém foi o principal aspecto levantado. “É muito mais prático e fácil. A gente 
não precisa nem pegar fila”, pontuou a enfermeira Wezzella Moreno. 

Programação:
Os próximos locais a receber o equipamento são: Hospital Regional do Vale 
do Paraíba; Hospital de Câncer de Barretos; Hospital de Base de São José do 
Rio Preto; Hospital de Base de Bauru; Santa Casa de Misericórdia de Ouri-
nhos; Hospital Municipal Waldomiro de Paula; Hospital Unimed Santa Hele-
na e a Rede Santa Marcelina, na Capital.

“É uma praticidade!”, comentou a auxiliar 
de Enfermagem Cristiane de Almeida, da 
Santa Casa de Santos

“A gente não precisa nem pegar fila”, pon-
tuou a enfermeira Wezzella Moreno, do 
Hospital Santa Joana, na Capital

“Muita gente não tem acesso à internet 
então vai ajudar bastante”, ressaltou a 
técnica de Enfermagem do berçário do Pro 
Matre, Luciene Santos
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