
O Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Netto, em 
Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo, é 
a primeira unidade de saúde a receber o Terminal de 

Autoatendimeto do COREN-SP. O Terminal de Autoatendimen-
to para acesso online foi instalado em 13 de janeiro, no corredor 
da Administração do hospital. A entrega contou com a presença 
da Vice-Presidente do COREN-SP, Fabíola de Campos Braga 
Mattozinho, entre outros representantes do Conselho.
“O objetivo do equipamento é facilitar a vida do profissional de 
Enfermagem. Queremos que o Conselho esteja cada vez mais pre-
sente e uma maneira de fazer essa aproximação é com a descen-
tralização dos serviços”, destacou a vice-presidente. As próximas 
unidades que receberão o Terminal são: Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Santos (litoral); Hospital de Câncer de Barretos 
(interior); Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo – 
HSPE e o Hospital e Maternidade Santa Joana, ambos na Capital. 
Atualmente, seis terminais funcionam na sede do COREN-SP, na 

Capital, e outros três serão instalados, em breve, no COREN-SP 
Educação e nas subseções de Santos e Campinas. ”Os responsá-
veis técnicos dos hospitais que tiverem interesse em instalar um 
Terminal e possuirem mais de 500 profissionais de Enfermagem 
devem entrar em contato pelos e-mails: danielle.ginsicke@coren-
-sp.gov.br e andre.coutinho@coren-sp-gov.br”, informa a Primei-
ra-Tesoureira Danielle Cristine Ginsicke.
Os Terminais de Autoatendimento são máquinas de uso simples, 
que fornecem acesso dos profissionais de Enfermagem a uma 
série de serviços, sem que para isso tenham que se deslocar até a 
sede ou a uma das subseções do Conselho. Entre as opções dis-
poníveis estão: atualização dos dados cadastrais, troca da senha 
de acesso, emissão de certidões e boletos e até a possibilidade de 
fazer ou renovar acordos, simulando, inclusive as alternativas de 
parcelamento. É possível também consultar Pareceres Técnicos 
e visualizar o Código de Ética de Enfermagem. 
Para acessar o sistema é necessário informar o número do CPF e 
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senha. Se ainda não possuir senha – que é a mesma utilizada no 
site do COREN-SP – basta cadastrar uma, informando o número 
de inscrição no COREN, data de nascimento e e-mail. Com o 
cadastro atualizado, o profissional pode imprimir certidões, ex-
tratos de débitos e especializações, entre outros documentos.

Tecnologia
Dotado de tela touchscreen, o equipamento tem um sof-
tware exclusivo, desenvolvido pelos técnicos da Gerência 
de Tecnologia da Informação do COREN-SP, e pensado 
para garantir a segurança no acesso dos dados. Aliás, o de-
senvolvimento do projeto do Terminal provocou uma série 
de melhorias nos serviços online do Conselho, permitin-
do, por exemplo, a emissão de certidões. “Criamos uma 
certificação digital que possibilita atestar a veracidade do 
documento, caso necessário”, explica o coordenador de 
Desenvolvimento de Sistemas do COREN-SP, Rafael da 
Silva. Ele explica que cada Terminal pode ser configurado 
individualmente, de acordo com a necessidade ou perfil 
da unidade, e que a assistência é remota. “O Terminal de 
Autoatendimento pode ser utilizado, ainda, como um canal 
para divulgação de campanhas educativas”, ressalta Silva.

Satisfação
A novidade agradou bastante os profissionais de Enferma-
gem do Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo. Orien-
tados pelo técnico do COREN-SP eles foram descobrindo 
as possibilidades e usos do equipamento e ficaram bastante 
satisfeitos com a novidade. “A nossa vida é corrida, então é 
uma forma muito interessante de facilitar o nosso acesso e 
otimizar o tempo”, declarou a Enfermeira coordenadora da 
Clínica Médica, Renata Mazzei (foto à esq.). 
Bastante empolgada com as possibilidades do Terminal, a 
Enfermeira Matilde Delfino aproveitou para imprimir os bo-
letos da anuidade. “Adorei! Amei! Quanto mais o Coren vier 
nos ajudar, melhor. A gente precisa disso, de trabalhar em 
parceria”, afirmou. 
Revelando sempre ter sido muito bem atendida pelo telefone, 
a auxiliar de Enfermagem Elisabete Thomas da Silva Damião 
também ficou feliz com a instalação do Terminal. “É ótimo. 
Acho que um só não vai dar conta. Gostei da possibilidade de 
impressão do boleto e das certidões sem ter que ir ao Coren. 
É uma evolução!” resumiu.

A Enfermeira Matilde Delfino aproveitou o novo equipamento para impri-
mir os boletos da anuidade

A Auxiliar de Enfermagem Elisabete Thomaz da Silva Damião logo se fami-
liarizou com o Terminal e emitiu sua certidão
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