
Cerca de 400 profissionais participaram 
do “1º Encontro do COREN-SP com a 
Enfermagem - Zona Leste”, realizado 

em 30 de abril, no Teatro Luigi Biraghi, no campus 
Itaquera da Faculdade Santa Marcelina (FASM), 
em São Paulo. Organizado pela Câmara Técnica do 
Conselho, o evento foi o primeiro de uma série de 
encontros que serão realizados em várias regiões da 
capital paulista. 
“Nosso objetivo é realizar encontros em todas as 
regiões de São Paulo, para trazer o Conselho para 
mais perto dos profissionais, explicar qual é o nos-
so trabalho e dirimir eventuais dúvidas. Temos que 
lembrar que o Conselho não é algo separado dos 
profissionais e que acima de tudo é formado pelos 
próprios profissionais da Enfermagem”, ressaltou 
o Primeiro secretário do COREN-SP, Donato José 
Medeiros, na abertura do encontro.
O encontro foi dividido em duas partes, reunindo no 
período da manhã enfermeiros, e na parte da tarde 

,os técnicos e auxiliares de Enfermagem. Nos dois 
momentos foram realizadas as mesas-redondas: “O 
Enfermeiro como Articulador na Atenção de Saú-
de da Zona Leste” e “Identidade do Profissional 
de Enfermagem”. Os palestrantes foram: Profª Drª 
Carla Roberta Ferraz Rodrigues e Profª Drª Raquel 
Saito (FASM), Carla Rosimeire Felix, coordenado-
ra do pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina; 
Leni Uchoa, coordenadora da Estratégia Saúde da 
Família na Zona Leste; Noracely Cristina Silva Bra-
ga, enfermeira de saúde da família; Profº Drº Paulo 
Cobellis Gomes, membro da Câmara Técnica do 
COREN-SP; Sílvia Bueno, da Comissão de Toma-
da de Contas do COREN-SP, além de Donato José 
Medeiros.
Os profissionais acompanharam as mesas redondas 
e puderam participar dos debates, levantando ques-
tões relativas ao exercício profissional da Enferma-
gem, assim como as especificidades relacionadas à 
Zona Leste de São Paulo. 

COREN-SP promove encontro 
com profissionais da Zona 

Leste da Capital

O objetivo da iniciativa é 
aproximar ainda mais o Conselho 

dos profissionais

Encontro na Zona Leste
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“A estratégia adotada foi validada pelos participantes do evento na 
medida em que ficou explícita a integração entre o COREN-SP e a 
força de trabalho dos profissionais de Enfermagem da Zona Leste. 
Com grande compromisso ético e legal, esses profissionais vêm 
realizando uma assistência competente, segura e livre de danos 
aos usuários do SUS”, explicou a conselheira Marcília Bonacordi 
Gonçalves, das Câmaras Técnicas do COREN-SP.

Troca de experiências
A enfermeira Valéria de Castro Rezende ressaltou a importância 
da participação dos profissionais nesse tipo de atividade. “A En-
fermagem é uma área em constante mudança e temos que estar 
sempre atualizados e buscando algo mais. A gente nunca termina 
de estudar, temos que aprender a aprender”, recomendou. Para 
enfermeira Geiciane de Paula Araújo o encontro foi bastante 
oportuno. “A participação nesse evento proporcionou a nós, pro-
fissionais, uma atualização em relação a alguns conceitos, como 
os conceitos éticos, por exemplo. Precisamos sempre aprimorar 
nossos conhecimentos”. 
Já a professora Lucimara Duarte Chaves, coordenadora do curso 
de Enfermagem da Faculdade Santa Marcelina, destacou a ini-
ciativa do COREN-SP. “Um evento como esse é muito impor-
tante, até pelo fato de o COREN-SP estar se preocupando com as 

questões relacionadas à prática da Enfermagem em todos os seus 
níveis, aqui na Zona Leste. Na nossa região nós temos um grande 
contingente de profissionais da Enfermagem e um encontro como 
esse é inovador e de grande valor para todos nós”, explicou.
O Professor Doutor Paulo Cobellis Gomes, membro da Câmara 
Técnica do COREN-SP, e um dos palestrantes, resumiu bem o 
evento: “os profissionais de Enfermagem da Zona Leste respon-
deram significativamente ao chamado do COREN-SP, o que nos 
faz refletir sobre sua importância como agentes transformado-
res da sociedade. A Enfermagem da Zona Leste mais uma vez, 
como historicamente vem acontecendo, reafirmou o seu com-
promisso com a profissão, incorporando novos desafios para a 
prática da Enfermagem.” 

Encontro discutiu as especificidades do atendimento na Zona Leste 
da capital

O encontro na Zona Leste foi o primeiro de uma série que vai beneficiar outras regiões da capital

C
om

unicação/C
O

R
EN

-SP
C

om
unicação/C

O
R

EN
-SP

 |      63 


