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Fiscalização

Entre setembro e dezembro de 2012, 

O Conselho Regional de Enfermagem 

de São Paulo fiscalizou praticamente 

todos os hospitais no Estado, tanto pú-

blicos quanto privados. Durante essas 

ações foram verificadas a forma como 

a assistência de enfermagem está sis-

tematizada nas instituições através da 

análise de documentações como: Ma-

nuais de Procedimentos Técnicos, Re-

gimento, Protocolos, Certificado de 

Responsabilidade Técnica, Escala de 

Enfermagem, entre outros. Os Regis-

tros de Enfermagem também foram 

verificados através da avaliação de 

prontuários a fim de identificar a re-

alização do Processo de Enfermagem, 

a adequação dos registros da equipe 

(anotações de enfermagem) e a identi-

ficação correta dos profissionais atra-

vés da assinatura e carimbo.

Dentre as irregularidades, os aspectos 

que envolvem o dimensionamento de 

pessoal de enfermagem são os mais 

Instituições falham no dimensionamento de pessoal
 Em apenas quatro meses o COREN-SP fiscalizou 99% dos hospitais paulistas e mais de 60% das Unidades Básicas de Saúde

Marcelo Santos: “O Conselho fi scaliza o exercício profi ssional em prol da sociedade, da   
              qual todos nós, profi ssionais da Enfermagem, também fazemos parte”

“Se não existe número sufi -
ciente de profi ssionais, como 
identifi camos tanto em insti-
tuições públicas quanto em 
particulares, fi ca muito di-
fícil prestar uma assistência 
segura e com qualidade aos 
pacientes. A possibilidade de 

erro aumenta.”
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frequentemente encontrados pelos fiscais. Número insuficiente 

de profissionais de enfermagem e/ou inexistência de cálculo de 

dimensionamento nas instituições.

“Identificamos instituições onde não havia enfermeiro no 

período noturno ou ainda para cobertura das folgas, férias 

ou mesmo para os horários de almoço e/ou jantar dos profis-

sionais de Enfermagem. Se não existe número suficiente de 

profissionais, como identificamos tanto em instituições pú-

blicas quanto em particulares, fica muito difícil prestar uma 

assistência segura e com qualidade aos pacientes. A possibi-

lidade de erro aumenta” avalia Marcelo Santos, Gerente de 

Fiscalização do COREN-SP.

O cálculo de dimensionamento 

deve ser apresentado pelo en-

fermeiro responsável técnico da 

instituição de saúde. “O enfer-

meiro faz o dimensionamento 

e identifica o número que seria 

adequado para prestar a assis-

tência segura e com qualidade. 

O cálculo deve ser encami-

nhado para a administração 

da instituição ou secretaria de saúde para ciência e pro-

vidência cabíveis. No entanto, é comum que instituições 

não realizem essas adequações com alegações orçamen-

tárias” explica Santos. 

Para o gerente, o descumprimento de exigências legais impõe 

aos profissionais um excesso de pacientes, acarreta sobrecar-

ga de trabalho e aumenta o risco de erros. “Se o profissional 

tem um número excessivo de pacientes para avaliar, medicar, 

realizar o banho, entre outras ações, além da obrigatoriedade 

de registrar as ações realizadas nos prontuários, ele vai ter que 

correr para conseguir fazer tudo. “Em algum ponto esse profis-

sional vai falhar e ele não pode ser responsabilizado sozinho 

pelo erro” defende.

O lema da fiscalização forte para instituições fracas e fiscaliza-

ção fraca para instituições fortes deixou de existir com o início 

da atual gestão. A fiscalização foi reestruturada com o apoio 

de todos os Fiscais, segundo a Resolução COFEN 374/2011 a 

fim de tornar possível o ingresso de ações civis públicas contra 

instituições que descumprem as normativas legais deste Con-

selho. Atualmente existe um planejamento para a realização 

das fiscalizações sendo priorizada instituições em que atuam o 

maior número de profissionais 

de Enfermagem. Adicional-

mente são feitas fiscalizações 

em atendimento a solicitação 

de outros órgãos (Ministério 

Público, Vigilância Sanitária, 

Conselhos de demais profis-

sões de saúde, entre outras).

“Quando realizamos uma fis-

calização não encontramos ne-

cessariamente irregularidades, 

mas podemos verificar a existência de situações que podem 

levar o profissional a uma infração ética/legal ou a um erro. 

Então o fiscal realiza a orientação para que isso não venha a 

ocorrer ou quando identifica uma irregularidade procede a no-

tificação estabelecendo um prazo a adequação da situação. O 

foco da fiscalização é educativo visando a prevenção de infra-

ção ética para os profissionais e a segurança e a qualidade da 

assistência para o paciente. O Conselho fiscaliza o exercício 

profissional em prol da sociedade, da qual todos nós, profissio-

nais da Enfermagem também fazemos parte” finaliza Santos.

“O foco da fiscalização é educativo 

visando a prevenção de infração ética 

para os profissionais e a segurança e a 

qualidade da assistência para o pa-

ciente. O Conselho fiscaliza o exercício 

profissional em prol da sociedade, 

da qual todos nós, profissionais da 

Enfermagem também fazemos parte”
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O Conselho fiscaliza a garantia 

de direitos trabalhistas

Mito: Pela legislação do traba-

lho, aos Conselhos cabe fiscali-

zar como a profissão está sendo 

praticada. Direitos do trabalhador 

devem ser respeitados pelo em-

pregador, negociados pelos sin-

dicatos e fiscalizados pelo Minis-

tério do Trabalho e Emprego. Os 

fiscais do COREN nada podem 

fazer legalmente a respeito de 

vale refeição, férias, carga horá-

ria semanal, refeitório etc.

O COREN tem como interditar 

a Enfermagem de uma institui-

ção de saúde

Verdade: É possível ao COREN 

realizar interdições éticas e suspen-

der os trabalhos dos profissionais 

de Enfermagem se a  instituição não 

garantir condições mínimas para 

que o profissional consiga cumprir 

normas, regulamentações e reso-

luções éticas no seu trabalho. Mas 

atenção: esta interdição é para a En-

fermagem, o que, se realizado, con-

sequentemente afeta o atendimento 

a todos pacientes da instituição da 

ocorrência. Se a estrutura física es-

tiver em condições inadequadas, os 

fiscais não podem deliberar inter-

dições prediais, porém o relatório 

do fiscal é usado para solicitar aos 

órgãos responsáveis, como a Vigi-

lância Sanitária, que intervenham.

 O COREN pode impedir que es-

colas ruins de Enfermagem fun-

cionem

Mito: As instituições de ensino são 

autorizadas, reconhecidas e fiscali-

zadas pelo Ministério da Educação 

(nível superior) e secretarias esta-

duais de educação (nível técnico). O 

COREN é uma autarquia vinculada 

ao Ministério do Trabalho e Empre-

go e legalmente não tem autoriza-

ção para fiscalizar escolas. Se uma 

pessoa possui um diploma ou certi-

ficado emitido por uma instituição 

credenciada e reconhecida, seja qual 

for, o Conselho não pode negar o re-

gistro nem impedir o seu exercício 

profissional.

Mito ou verdade – O que está ao alcance do COREN-SP

Veja o vídeo com explicações do gerente de fi scali-
zação do COREN-SP sobre os primeiros meses do 
modelo implantado pela Gestão 2012-2014.

http://youtu.be/DE9M2MNOgJM

Saiba mais

TV
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Através do Atendimento 
com Hora Marcada ficou 
tudo mais rápido e fácil

Obrigado 
COREN-SP 

Agende um horário 
pelo site www.coren-sp.gov.br 


