
A renovação da Carteira de Identidade 
Profissional (CIP) passou a ser gratuita em 
2017 e deve ser realizada com um mês de 
antecedência da data de vencimento. De 
acordo com Rafael Martiliano dos Santos, 
gerente de Atendimento ao Profissional do 
Coren-SP, ter a CIP em dia é indispensável 
para o exercício da profissão. “Esta é uma 
determinação da Lei 5.905/73, que cria os 
Conselhos de Enfermagem. O profissional 
que não realizar a troca de sua carteira 
vencida estará irregular”, explica.

Além de poder exercer legalmente 
a profissão, quem estiver em situação 
regular com o Coren-SP poderá desfrutar 
do Clube de Benefícios, que oferece 
descontos em drogarias, universidades, 
pacotes de viagens, livrarias, entre outras 

Renovação da carteira profissional 2017
Profissionais devem comparecer à sede do Coren-SP ou subseções um 
mês antes do vencimento 
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empresas; e das atividades gratuitas do 
Coren-SP Educação.

O procedimento de renovação é 
bastante simples: basta juntar o RG original 
e cópia. Se houve alteração do nome, 
serão necessárias também a certidão de 
casamento ou de averbação do divórcio. Na 
sede e nas subseções de Campinas e Santo 
André, a fotografia é tirada na hora. Nas 
demais subseções e NAPEs, o profissional 
deve levar uma foto 3x4 colorida, recente, 
com fundo branco e sem uso anterior. 
Confira as orientações no link coren-sp.gov.
br/node/42441. “A renovação foi rápida. 
O tempo de atendimento no Coren-SP 
melhorou bastante”, diz a enfermeira Luana 
Rosa Pereira.

Agilidade: Luana Rosa Pereira renovou a CIP em poucos minutos na sede do Coren-SP

     MINHA 
CARTEIRA VAI 
VENCER. QUANDO 
DEVO RENOVAR?
Um mês antes de completar 
cinco anos da data de 
expedição.

     MINHA 
CARTEIRA JÁ 
VENCEU, O QUE 
FAÇO?
O procedimento é o 
mesmo indicado acima. A 
renovação é gratuita.

     QUAIS 
DOCUMENTOS 
DEVO 
APRESENTAR?
A CIP atual e o RG original, 
acompanhado de uma 
cópia simples. Em caso de 
alteração do nome, serão 
necessárias também a 
certidão de casamento ou 
de averbação do divórcio. 
Mais detalhes no site coren-
sp.gov.br/node/42441.

     COMO DEVO 
SOLICITAR?
Comparecer à sede do 
Coren-SP ou subseções com 
os documentos descritos. A 
retirada deve ser realizada 
no mesmo local, mas há a 
opção de envio via Correios, 
mediante pagamento 
da respectiva taxa.
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