
Com o objetivo de valorizar a categoria, o COREN-
-SP lançou, em 12 de maio, durante a Semana da 
Enfermagem, o documentário “Enfermagem: diálo-

gos na primeira classe”. 
“É a resposta do COREN-SP à imagem distorcida da En-
fermagem, criada pela mídia e propagada nas novelas. Nós 
recebemos centenas de 
cartas e e-mails de pro-
fissionais, no Conselho, 
pedindo que alguma ati-
tude fosse tomada. Re-
solvemos virar o jogo e 
mostrar para a população 
o que nós, profissionais 
da Enfermagem, real-
mente fazemos e quem 
realmente somos. É a 
forma que encontramos para valorizar a categoria junto à 
população”, explicou a Primeira-tesoureira do COREN-SP, 
Danielle Cristine Ginsicke. 
A estreia do documentário ocorreu em evento organizado no 
COREN-SP Educação e foi simultânea ao lançamento do hot 

site “Diálogos da Enfermagem” (dialogosdaenfermagem.
org.br), que possibilita a qualquer interessado assistir ao 
filme, gratuitamente, pela internet. Universidades e institui-
ções de saúde de todo o Estado receberam cópia do filme em 
DVD, livreto informativo e cartaz, visando a exibição duran-
te a Semana de Enfermagem e em outras atividades internas. 

Com 30 minutos, o docu-
mentário apresenta uma 
fotografia da profissão ao 
acompanhar a rotina de 
quatro profissionais: a en-
fermeira Ivanilde Rocha, 
mestre em Enfermagem 
Obstétrica; a enfermei-
ra neonatologista Juliana 
Brachine; o técnico de 
enfermagem do SAMU 

Gilmar da Silva Gomes e a auxiliar de enfermagem Marisa San-
ches, que integra uma equipe de Saúde da Família. “O documen-
tário é importante tanto para valorizar o profissional quanto para 
mostrar ao usuário do sistema de saúde quem é esse profissio-
nal”, destacou o 2º Secretário do COREN-SP Marcus Oliveira.

Semana da Enfermagem

O filme “Enfermagem: diálogos na primeira classe” integra 
campanha de valorização da categoria

Semana da Enfermagem 
é comemorada com 
lançamento de documentário
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Quem prestigiou a estreia se emocionou com as imagens. 
“Nosso objetivo foi dar voz à classe. No início do projeto 
eu não imaginava a real importância do profissional de En-
fermagem. Encontrei, durante as filmagens, pessoas muito 
corajosas, verdadeiros guerreiros, líderes e heroínas. Hoje 
sei que sem eles a saúde não funciona”, ressaltou  Flávia 
Pacheco Angélico, diretora do documentário.

Selo comemorativo
Durante a solenidade pelo Dia do Enfermeiro, na estreia do 
documentário, também foi lançado o carimbo postal come-
morativo e o selo personalizado que marcam os 40 anos de 
aniversário do COFEN - Conselho Federal de Enfermagem. 
O presidente do COREN-SP, Mauro Antônio Pires Dias da 
Silva, e a vice-presidente Fabíola de Campos Braga Matto-
zinho, receberam das mãos da representante dos Correios, 
Marta Regina Mangini, álbum com a peça filatélica. “A 
homenagem dos Correios vem perpetuar e coroar os esfor-
ços de seus fundadores e de todos que contribuíram para o 

engrandecimento da categoria, que merece toda a confiança 
depositada pelo povo brasileiro”, ressaltou Mangini.

Protesto pelas 30 horas
Apesar do caráter comemorativo da Semana da Enferma-
gem, também houve espaço para protesto do COREN-SP 
pela aprovação do Projeto de Lei que regulamenta a jornada 
de 30 de horas semanais para a Enfermagem. Como forma 
de repúdio ao descaso dos parlamentares, o Conselho con-
clamou os profissionais do estado a usarem uma fita preta 
pregada na roupa ou uma faixa preta ao redor do antebraço. 

Palestras 
Os representantes do COREN-SP participaram da programa-
ção comemorativa de várias instituições de ensino e saúde, 
e também de associações e sindicatos, durante a Semana da 
Enfermagem. O objetivo foi difundir o papel do Conselho e 
discutir questões relativas à ética profissional, qualidade da 
assistência e humanização do atendimento.
O presidente do COREN-SP, Mauro Antônio Pires Dias da 
Silva, prestigiou as comemorações do Hospital do Servidor 
Público Municipal, da PUC de Campinas, da Unicamp, da 
Faculdade Santa Marcelina, do Hospital Santa Cruz (ambos 
em São Paulo) e da Prefeitura de Atibaia, entre outros. Já 
a vice-presidente do Conselho, Fabíola de Campos Braga 
Mattozinho, realizou palestra na Universidade do Vale do 
Paraíba (UNIVAP), em São José dos Campos; no Hospital 
Municipal de Cubatão, na Santa Casa de Santos e na Univer-
sidade Lusíada (Unilus), no litoral paulista. Outros membros 
do Conselho também participaram da iniciativa.

Veja o documentário na íntegra em 
dialogosdaenfermagem.org.br

A diretora Flávia Angélico (à esq.) com os profissionais do documentário
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