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Fiscalização

Fiscalizar com ética
Saiba o que mudará no conceito da forma de fiscalizar e o que isto irá
contribuir no seu trabalho

Marcelo Santos
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D
esde janeiro, o serviço de fiscalização do COREN-SP passa por 
criteriosa estruturação. 

O objetivo é que o serviço foque na orientação do profis-
sional, e que as visitas alcancem plena efetividade, de acordo 
com as diretrizes do COFEN. Marcelo José dos Santos, ge-
rente da fiscalização no estado, considera que o fiscal deve ser 

visto pelos profissionais como um consultor, como um parceiro.
A prática fiscalizatória irá além da mera punição, pautando-se no fortalecimen-

to dos princípios éticos e na valorização do processo de trabalho em enfermagem, 
estreitando as relações entre o COREN-SP, as instituições de Saúde (em todos os 
níveis de atenção) e os profissionais, visando uma assistência de enfermagem segura 
e livre de riscos para a sociedade.

A meta é de que a cada ano a fiscalização visite a totalidade das instituições de 
saúde cadastradas no estado (aproximadamente 15 mil), evitando visitas repetidas. 

Para realizar a meta, o setor, a sede e as subseções, passam por redimensiona-
mento de equipe para tirar da responsabilidade dos fiscais, serviços não relacionados 
com a fiscalização, aumentando a efetividade das visitas. 

Além disso, o departamento jurídico terá um papel mais ativo nas cobranças 
de ajustamento de conduta emitidos pelos fiscais. O departamento provocará ações 
extrajudiciais e judiciais civis caso as instituições persistam no erro.

Valorização dos fiscais

A nova gestão deseja potencializar a visão crítico-reflexiva dos fiscais, através 
de treinamento permanente. A padronização abrange todo o estado, sendo que o 
treinamento será estendido às subseções, de modo a que a atuação dos fiscais siga 
orientação unificada. 

Os fiscais também terão participação ampliada nos eventos de aprimoramento 
do COFEN, de que o COREN-SP participou de forma tímida nos anos anteriores.

A gerência de fiscalização elabora projeto estratégico, levantando o quantitativo 
de profissionais, instituições, cidade a cidade, e fiscais disponíveis na subseção mais 
próxima. Neste planejamento, foi ouvida a Câmara Técnica do COFEN, que apre-
sentou a sistemática de fiscalização de Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Este planejamento, de acordo com Marcelo, definirá o que o fiscal vai observar 
em suas visitas, as diretrizes de fiscalização, algo que não existia no COREN-SP, 
tudo em conformidade com o manual de fiscalização do COFEN. 

Em suas visitas, os fiscais passarão a sair em dupla, prática já experimentada e 
agora retomada por questão de segurança.

Parcerias começam a ser fechadas com Anvisa e Ministério Público, para enca-
minhamento e cooperação fiscalizatória.

Agilização 

Também planeja-se que a anotação de responsabilidade técnica e o registro de 
empresas sejam emitidos mais agilmente. Nestes dois primeiros meses de gestão, 
foram resolvidas as pendências de registro de 2011.


