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 Subseções

Antes de 1997, todos os for-

mados em cursos técnicos e 

superiores de Enfermagem 

no estado de São Paulo tinham que se 

deslocar até a sede do Conselho, na capi-

tal, para realizar qualquer tipo de atendi-

mento, desde a solicitação de inscrições 

até a negociação. Naquele ano foi inau-

gurada a primeira subseção do COREN-

SP fora da capital, na cidade de Santos.

Desde então foram abertas outras sete 

subseções, que funcionam como uma 

espécie de extensão dos setores de aten-

dimento ao profissional e de fiscalização 

do Conselho. A subseção faz procedi-

mentos como solicitação de inscrição, 

transferências, cancelamentos, acordos 

etc., independente do local de residência 

dentro do estado de São Paulo. 

“As pessoas do litoral norte, por 

exemplo, preferem procurar a subseção 

de São José dos Campos. Quem reside 

em Registro normalmente vai a São Pau-

lo porque há ônibus de hora em hora”, 

explica a enfermeira Penélope Lopes, 

fiscal e chefe-técnica da subseção de 

Santos do COREN-SP.   

A divisão geográfica das subseções se 

dá principalmente por conta dos traba-

lhos de fiscalização das instituições de 

saúde, de modo a facilitar a atuação dos 

fiscais. A abrangência de Santos é de 27 

municípios, na faixa litorânea que vai de 

Ubatuba, na divisa com o Rio de Janei-

ro, até Barra do Turvo, cidade no limite 

com o Paraná.

A equipe santista de fiscalização é 

formada por cinco pessoas graduadas 

em Enfermagem. A partir da reorganiza-

ção de todos os trabalhos de fiscalização 

do Conselho promovida com a posse da 

atual gestão em janeiro de 2012, cada 

fiscal passou a ser responsável por um 

número determinado de instituições de 

saúde. “O objetivo é que o fiscal se 

torne uma referência nas sub-regiões 

que atende”, explica a chefe-técnica. 

São aproximadamente 250 institui-

ções espalhadas pelos 27 municípios da 

área de abrangência de Santos. Exceto 

as que foram recentemente inaugura-

das, todas já passaram por pelo menos 

uma fiscalização, nas quais se verificam 

quem e quantos são os profissionais, 

qualificação, atividades que desenvol-

vem e documentação pertinente ao tra-

balho da Enfermagem (escala, sistemati-

zação, manuais, regimentos, protocolos, 

rotinas e anotações).

As instituições a serem visitadas são 

definidas de acordo com a necessidade 

identificada pela equipe local de fiscali-

zação. Elas também servem para apro-

ximar o Conselho ao profissional, em 

contatos realizados durante os traba-

lhos nas instituições de saúde. 

Outro procedimento que pode 

aproximar o profissional do seu 

Conselho é a participação em 

eventos. A subseção de Santos atua 

na divulgação de palestras, encontros 

e outras atividades do gênero na área 

de Enfermagem promovidas tanto em 

instituições de ensino do litoral quanto 

pelo próprio COREN-SP no auditório 

da subseção, a exemplo das palestras 

de prevenção e combate ao câncer de 

mama promovidos pelo COREN-SP no 

mês 10/2012, como parte do movimento 

internacional Outubro Rosa. 

Muitos profissionais reivindicam a orga-

nização de eventos próximos a suas cida-

des. No entanto, segundo Penélope Lopes,  

ainda é necessário também aperfeiçoar a 

participação. “Uma palestra aberta a 50 

pessoas, por exemplo, tem todas as vagas 

preenchidas nas inscrições, mas o compa-

recimento normalmente é baixo, de aproxi-

madamente 20 pessoas”, revela.

Santos foi a primeira extensão do COREN-SP

Avenida Doutor Epitácio Pessoa, 214 
Embaré, Santos - SP 
CEP: 11045-300 
Tel. (13) 3289-3700, (13) 3289-4351 
ou (13) 3288-1946

Atendimento: Segunda a sexta-feira, 
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Penélope Lopes: o fiscal também é uma referência 
do Conselho para o profissional nas instituições de 
saúde visitadas
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