
 

 
 
 

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro 

Departamento de Atendimento Registro e Cadastro 

 

Boletim de Ações – Pandemia Covid-19 

 

No dia 16 de março do corrente ano, o governador do Estado do Rio de 

Janeiro, Wilson Witzel (PSC) decretou estado de emergência para conter a 

epidemia do novo Coronavírus (Covid-19).  

Nesta mesma data, foi realizada reunião da Diretoria do Coren/RJ com as 

chefias de departamento a fim de estabelecer um plano de contingência para 

o funcionamento da instituição e estabelecer normativa institucional frente à 

pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Rio de Janeiro. 

Ante esse cenário, a Diretoria do Coren/RJ, através do Departamento de 

Atendimento, tomou várias medidas para assegurar o respeito às orientações 

das autoridades fluminenses, a fim de evitar as aglomerações e reduzir a 

circulação de pessoas, visando mitigar os efeitos da pandemia para a 

população, o público de profissionais de enfermagem e os funcionários da 

autarquia.  

Medidas de Prevenção 

 Atendimento aos Casos Urgentes: a partir de 18/03/2020, o 

atendimento presencial no Coren/RJ permaneceu aberto apenas no intuito 

atender aos profissionais que estivessem em eminência de contratação na 

rede pública ou particular, contudo para evitar aglomerações que pusessem 



 

 
 
 

em risco a vida de profissionais de enfermagem e funcionários da 

autarquia, na sede estabeleceu-se que seriam distribuídas 150 senha por 

dia e nas subseções 50 senhas por dia. O atendimento presencial nas 

subseções foi encerrado no dia 23/03/2020, devido ao fechamento dos 

prédios onde estão situadas as subseções. 

De 16/03/2020 a 12/05/2020 foram atendidas presencialmente 

6.499 profissionais de enfermagem. 

Desses atendimentos resultaram inúmeros registros profissionais e no 

quadro abaixo podemos ver os números de novos registros de 01/04/2020 

a 12/05/2020. 

 

Destaque ao fato de que nesse período foram processados 592 

pedidos de urgência de inscrição, ou seja, inscrições geradas no prazo 

de até 24h (desde que houvesse comprovação da urgência). 
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 Interdição de Assentos: seguindo as orientações das autoridades 

sanitárias e visando evitar a proximidade entre os profissionais, os 

assentos de espera de atendimento foram interditados intercaladamente, 

tanto na sede como nas subseções. 

 Insumos e Equipamentos de Proteção: desde os primeiros dias da 

pandemia, forneceu-se álcool em gel para uso de funcionários e 

profissionais de enfermagem e máscaras para uso da equipe de 

funcionários; Posteriormente foram fornecidas máscaras de acrílico e está 

em processo de licitação o protetor acrílico para os guichês. 

 Afastamento de Funcionários: seguindo orientações do Conselho 

Federal de Enfermagem, o Coren/RJ afastou da atividade presencial os 

funcionários que compõem o grupo de risco de mortalidade por Covid-19: 

os maiores de 60 anos, os com doença cardíaca, os que têm a imunidade 

comprometida. Igualmente, foram afastados das atividades presenciais os 

estagiários e jovens aprendizes. No quadro a seguir vemos um resumo da 

situação dos trabalhadores do Departamento de Atendimento do 

Coren/RJ. 

 

Outra ocorrência que merece destaque é que aproximadamente 11% do 

total de trabalhadores estiveram de licença médica nesse período, ou seja, 



 

 
 
 

22% dos trabalhadores ativos, tendo sido todas essas ocorrências devido a 

03 casos suspeitos de Covid-19 e 04 casos confirmados Covid-19. 

 Estruturação do Home Office: a pandemia do Covid-19 trouxe-nos a 

necessidade de estruturarmos o trabalho remoto ou home office, como se 

popularizou chamar. Contudo, tendo em vista que o atendimento estava 

estruturado para ser preferencialmente presencial, a primeira dificuldade 

encontrada foi na seara tecnológica: a autarquia não dispunha de 

notebooks suficientes para todos os funcionários do atendimento (sede e 

subseção). Neste sentido, em conjunto com o Departamento de Tecnologia 

da Informação, foram estabelecidas três possibilidades de uso de 

equipamento para trabalho remoto, a preferencial, seria uso de notebook 

do Coren/RJ, em segundo lugar, uso do computador particular do 

funcionário que seria configurado pelo DTIC do Coren/RJ e uma terceira 

possibilidade seria levar computadores desktops para a residência dos 

funcionários. Ante estas possibilidades foi realizado levantamento das 

condições estruturais de cada funcionário. Após essas ações e tendo sido 

definido uma das possibilidades de uso de equipamento para cada 

funcionário, foi elaborado termo de responsabilidade e foi organizado o 

envio/configuração dos equipamentos. Até a presente data, logramos 

estruturar o trabalho remoto, conforme dados a seguir: 

 



 

 
 
 

Importante salientar que foram estabelecidas metas de produtividade para 

cada tipo de serviço, assim como foram desenhados relatórios de 

acompanhamento da atuação de equipe pelas chefias. 

Medidas de Ampliação do Atendimento Online 

 Implementação do Requerimento de Inscrição Online: como 

alternativa ao requerimento de inscrição presencial, em meados de março, 

ou seja, desde o início da quarentena no Estado do Rio de Janeiro, o 

Departamento de Atendimento, em conjunto com o Departamento de 

Tecnologia da Informação, deflagrou a demanda de customização da 

ferramenta de Requerimento de Inscrição Online.   

Até o início da fase de teste externo, em 14/04/2020, foram 

parametrizados no sistema: os campos que seriam de preenchimento 

obrigatório, os tipos de inscrição que poderiam ser requeridas, a descrição 

de documentos requeridos, o conteúdo do protocolo que seria emitido ao 

profissional, os avisos que seriam dispostos, o relatório interno que seria 

gerado para acompanhamento dos requerimentos online e, por último, a 

possibilidade de anexar documentos ao requerimento online, sem o qual a 

própria ferramenta não seria funcional, tendo em vista que a concessão da 

inscrição depende da análise desses documentos. Essas parametrizações 

ocorreram na dependência dos prazos e condições da empresa Incorp 

Technology que desenvolve nosso Portal de Serviços Online.  

Outras ações relevantes relacionadas à implementação deste serviço foram: 

a estruturação de fluxo interno de análise desses requerimentos, a 

elaboração de manual para orientar os novos procedimentos internos da 

inscrição online, a criação de um fluxo para diligência, o treinamento dos 



 

 
 
 

funcionários do atendimento presencial no que tange ao processamento 

interno das inscrições, entre outras ações que se fizeram necessárias ao 

processo adaptativo à essa nova modalidade.  

O Requerimento de Inscrição Online tem a grande vantagem de 

permitir que profissionais de qualquer município do Estado do Rio 

de Janeiro tenha acesso a requerer inscrição, sem ter que se deslocar 

à Sede ou Subseção do Coren/RJ. 

No gráfico a seguir podemos ver o vertiginoso aumento dos 

requerimentos online no mês de maio (e estes são dados apenas até o dia 

22/05). 

 

 Ampliação do Atendimento por E-mail: o e-mail tem sido desde 

sempre um grande aliado no que tange à prestação de serviços pela 

internet. Durante o período da pandemia, estabelecemos fluxos para que 

todos os tipos de serviços possam ser requeridos por e-mail (exceto a 

primeira inscrição que tem seu próprio canal de atendimento). Outra ação 

para aperfeiçoar o atendimento foi a revisão e ampliação dos modelos de 



 

 
 
 

resposta, esta ferramenta além de auxiliar na padronização do 

atendimento, auxilia também em reduzir o tempo gasto em cada resposta, 

permitindo, deste modo, que consigamos atender a um maior número de 

profissionais. A seguir seguem gráficos dos atendimentos em nossos 

principais e-mails: 

E-mail anuidades@coren-rj.org.br responde principalmente aos 

requerimentos sobre boletos de anuidade (serviço que também é prestado 

no Portal de Serviços do Coren/RJ) e parcelamentos. 

 

 E-mail atendimento@coren-rj.org.br: presta informações, responde às 

dúvidas e aos pedidos de Certidão de Regularidade (serviço que também é 

prestado no Portal de Serviços do Coren/RJ). 

 

No total, nos meses de abril e maio foram respondidos 8.350 e-mails 

com uma média de 253 e-mail respondidos por dia útil. 

mailto:anuidades@coren-rj.org.br
mailto:atendimento@coren-rj.org.br


 

 
 
 

Cabe ressaltar que, visando melhor dividir o atendimento aos 

requerimentos, foram criados dois novos endereços de e-mail: 

 E-mail processamento@coren-rj.org.br, neste e-mail concentram-se 

alguns dos novos serviços que são atendidos por e-mail (reinscrição, 

regularização de inscrição sem diploma, prorrogação de inscrição sem 

diploma, cancelamento de inscrição, suspensão de inscrição, dentre 

outros). 

E-mail requerimento@coren-rj.org.br, este e-mail dedica-se 

exclusivamente às demandas de inscrição definitiva (primeira inscrição) no 

Coren/RJ. É através dele que comunicamos e recebemos as respostas 

sobre diligências, assim como igualmente recebemos os pedidos de 

urgências (e suas respectivas comprovações). 

  Implementação do Atendimento por Chat: no dia 13/05/2020 o 

Coren/RJ iniciou o atendimento exclusivamente online. Nessa data 

iniciamos no Chat, tendo sido realizado, os seguintes quantitativos de 

atendimento:
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Como podemos constar da análise do gráfico acima, através do chat foi 

realizado atendimento similar ao número de atendimentos realizado 

presencialmente e esta afirmação considera os dados de atendimento 

presencial de sede e subseções que somados variam entre 600 e 1000 

senhas distribuídas por dia. 

Desde o início do uso da ferramenta, uma meta importante para o 

Departamento de Atendimento era conseguir diminuir o tempo de espera 

por atendimento no Chat. Neste sentido, foi necessário habilitar, ou seja, 

criar login e treinar, a cada dia mais funcionários para utilizá-lo 

efetivamente. Nos dias que se seguiram, as Chefias da Sede e Subseções se 

empenharam nessa função e se no primeiro dia tínhamos 06 funcionários 

dedicados a esta atividade, hoje temos 12 e um tempo de espera que vem 

paulatinamente se reduzindo. 

Cabe destacar que em 55% dos atendimentos prestados os 

profissionais aguardaram menos de 10 minutos. 

 Implementação das Resoluções e Decisões do Conselho Federal de 

Enfermagem: no intuito de adaptar o Sistema Cofen/Conselhos Regionais 

às novas condições sociais trazidas pela pandemia do Covid-19, o Cofen 

editou normas que modificaram os procedimentos administrativos 

relativos ao registro e cadastro.  

Ante estas novas normativas o Departamento de Atendimento solicitou a 

parametrização do sistema, como por exemplo, as referentes às extensões 

de prazos de validade de inscrição, à reconfiguração da Certidão de 

Regularidade, à flexibilização dos documentos requeridos e até mesmo a 



 

 
 
 

outorga de inscrição mediante requerimento online. Por outro lado, foram 

elaboradas orientações aos funcionários com estas mudanças, assim como 

estão sendo realizadas igualmente mudanças no site de notícias do 

Coren/RJ e está sendo criado site de orientações internas. 

Principais Decisões/Resoluções sobre Registro e Cadastro: 

Resolução Cofen 631/2020 - Altera, em caráter excepcional, "ad referendum" do 

Plenário do Cofen, em virtude da situação gerada pela pandemia do COVID-19, os processos 

administrativos de atendimento ao profissional referentes ao registro de títulos, concessão de 

inscrição, inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento e reinscrição, inscrição 

secundária, substituição e renovação da carteira profissional de identidade e transferência de 

inscrição, e dá outras providências. 

Decisão Cofen n° 029/2020 - Decide, "ad referendum" do Plenário do Cofen, 

SUSPENDER, por sessenta dias, no âmbito do sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem, todos os prazos processuais previstos no Código de Processo Etico-Disciplinar 

da Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen no 370, de 3 de novembro de 2010, no Código 

de Processo Administrativo, aprovado pela Resolução Cofen no 155, de 18 de novembro de 

1992, e no Manual de Fiscalização, aprovado pela Resolução Cofen n° 617, de 17 de outubro de 

2019, e dá outras providências. 

 

 

Demarie Amaral Gonçalves 

Gerente do Departamento 
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