
O Sistema de Fiscalização do 
Exercício Profissional da Enfer-
magem tem como base uma con-
cepção de processo educativo, de 
estímulo aos valores éticos e de va-
lorização do processo de trabalho 
em Enfermagem.

Após a reestruturação do setor, 
em setembro de 2012 foi imple-
mentado o novo modelo de fis-
calização, tendo como finalidade 
sistematizar as ações, tornando-as 
dinâmicas, objetivas e com maior 
probabilidade de resultados positi-
vos e imediatos.

Nos primeiros dois meses após 
a implantação do novo modelo fo-
ram fiscalizadas 1.904 instituições 
de saúde no Estado de São Paulo, 
sendo em sua maioria hospitais e 
unidades básicas de saúde. Nas ins-
tituições onde foram identificadas 
irregularidades foi lavrada a notifi-
cação jurídica com prazo para regu-
larização da situação mantendo-se 
o acompanhamento das adequa-
ções no período determinado pela 
fiscalização do COREN-SP.

Fiscalização de cara nova

Marcelo Santos, gerente da fiscalização, e sua equipe
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Notas & Informações

Seguindo as determinações do 
Conselho Federal de Enfermagem, 
conforme disposto na Resolução CO-
FEN nº 372/2010, com vigência desde 
janeiro de 2011, os Conselhos Regio-
nais de Enfermagem, nos 26 Estados 
e no Distrito Federal, deixaram de 
realizar o registro de inscrições provi-
sórias para o exercício da profissão de 
enfermeiro, técnico de enfermagem 
e auxiliar de enfermagem. Assim, 
por determinação do COFEN, os 27 
Conselhos Regionais de Enfermagem 
não podem emitir inscrição provisória 
desde fevereiro de 2012.

Os objetivos da decisão toma-
da pelo COFEN visam garantir as 
disposições legais expostas na Lei 
7.498, de 25 de junho de 1986, que 
regula o exercício da Enfermagem 
em todo o País, e não traz previsão 
sobre inscrição provisória.

Sobre a emissão de certifica-
dos e diplomas

O fim da inscrição provisória pro-
movido pelo COFEN trouxe reflexos 
para o profissional da Enfermagem, 
uma vez que a inscrição definitiva – 
única possibilidade de inscrição após 
31 de janeiro de 2012 – só é possível 
mediante apresentação do diploma 
(enfermeiros e técnicos) ou certifica-
do (auxiliares). O problema da falta de 
documentos para se inscrever no Con-

selho foi sentido mais fortemente por 
recém-formados em cursos superiores 
de Enfermagem.

O COREN-SP esclarece que todo 
diploma, para ser expedido, deve ser 
registrado pela instituição de ensino. 
Cada uma delas tem processos buro-
cráticos com maior ou menor agili-
dade. Os diplomas expedidos pelas 
universidades são por elas próprias re-
gistrados, enquanto aqueles conferidos 
por instituições não universitárias serão 
registrados em universidades indicadas 
pelo Conselho Nacional de Educação, 
conforme exigência feita na Resolução 
CNE/CES nº 12/2007.

Deste modo, o COREN-SP solicita 
aos profissionais que ainda possuem ins-
crição provisória que procurem o Con-
selho, na sede ou em uma das subseções, 
com antecedência mínima de 30 dias do 
vencimento da inscrição provisória para 
requerer sua inscrição definitiva.

Orientação aos formandos
O COREN-SP solicita aos estu-

dantes concluintes do curso de En-
fermagem em 2012 que, tão logo re-
alizada a colação de grau, formulem 
requerimento para emissão do diplo-
ma na secretaria da sua instituição 
de ensino, com o fim de, assim que 
receber o seu diploma, requerer sua 
inscrição definitiva e obter a habili-
tação ao exercício da profissão.

Nota de esclarecimento sobre o fim das 
inscrições provisórias
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Alguns profissionais de Enfermagem relataram que estão rece-

bendo ligações telefônicas com o oferecimento de cursos de capa-

citação, aperfeiçoamento e atualização oferecidos pelo Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), principalmente após a veicu-

lação de notícias de supostos erros cometidos por alguns profissio-

nais e estudantes de enfermagem. 

Dessa forma, o COFEN informa que não realiza contato 

telefônico ou por correio eletrônico oferecendo qualquer tipo 

de curso, devendo o profissional que receber tal ligação in-

formar ao Conselho Regional de Enfermagem, para que se 

tomem as medidas necessárias.

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo também 

recebeu denúncias de que há pelo menos uma empresa vendendo 

publicações e cursos em seu nome. Como autarquia de fiscalização 

do exercício profissional, o COREN-SP, assim como o COFEN, 

não vende publicações e não autoriza qualquer empresa a fazê-lo. 

Se você recebeu algum contato de vendas em nome do Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo, é golpe.

As pessoas que forem vítimas devem procurar a polícia civil e 

registrar um boletim de ocorrência, identificando nome da pes-

soa que entrou em contato, número de telefone e todas as outras 

informações que possuir. O COREN-SP solicita que em seguida 

envie uma cópia do boletim de ocorrência para o conselho afim 

de que, também como vítima desta situação, tome as medidas 

judiciais cabíveis.

Por email:

enivaldo.ferreira@coren-sp.gov.br

Pelo correio:
A/C Enivaldo da Gama Ferreira Junior
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
Al. Ribeirão Preto, 82, Bela Vista,
CEP 01331-000 - São Paulo - SP

Mediante um grande número de solici-

tações de jornalistas de diversos veículos, 

o presidente do Conselho Regional de En-

fermagem de São Paulo, Mauro Antonio 

Pires Dias da Silva, enviou uma nota ofi-

cial sobre os fatos veiculados nos meios 

de comunicação envolvendo a categoria 

da Enfermagem e todo o setor da saúde 

no Brasil. 

O objetivo foi esclarecer como são os 

processos éticos e alguns critérios nas 

análises. Com o interesse midiático e da 

opinião pública em apontar responsáveis 

rapidamente, o presidente também en-

fatizou que se deve alertar a população 

para as “péssimas condições de trabalho 

a que são, muitas vezes, submetidos os 

profissionais da enfermagem, nem sem-

pre divulgadas, imputando sempre toda 

a responsabilidade do erro cometido ao 

auxiliar, técnico ou enfermeiro”.

Abaixo segue a íntegra do comunicado:

Caro(a) jornalista, 

O Conselho Regional de Enfermagem 

de São Paulo informa que tem conheci-

mento sobre os fatos envolvendo a cate-

goria da Enfermagem e todo o setor da 

saúde no Brasil. Mas também se sente no 

dever de alertar a população e a mídia 

Alerta: golpistas oferecem cursos e publicações em nome do 
Sistema COFEN/COREN

Nota esclarece a imprensa sobre os fatos noticiados envolvendo 
profissionais de Enfermagem

Piotr B
izior
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sobre as péssimas condições de trabalho 

a que são, muitas vezes, submetidos os 

profissionais da Enfermagem, nem sem-

pre divulgadas, imputando sempre toda 

a responsabilidade do erro cometido ao 

auxiliar, técnico ou enfermeiro.

O Conselho Regional de Enfermagem 

fiscaliza sistematicamente o exercício da 

profissão e conhece muito bem os pro-

blemas enfrentados pela categoria com 

a falta de material adequado para proce-

dimentos, dimensionamento incorreto de 

pessoal, baixíssima remuneração e jor-

nadas excessivas e exaustivas de trabalho 

que contribuem para a indução ao erro.

Todas as denuncias feitas a este Conse-

lho são investigadas, apuradas e analisa-

das em processo ético no qual se ouvem 

todos os envolvidos e o acusado tem di-

reito a ampla defesa. Porém, se constata-

do erro, o profissional acusado é punido 

de acordo com o art. 118 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem 

(disponível em: http://novo.portalcofen.

gov.br/codigo-de-etica-dos-profissionais-

de-enfermagem_4158.html).

É importante ressaltar que dos mais de 

400 mil profissionais no Estado de São 

Paulo inscritos no COREN, pouco mais 

de 300 mil praticam o exercício da pro-

fissão. As denuncias não representam 1% 

desse montante e esse menos de 1% nem 

sempre é condenado ou foi responsável 

direto pelo erro.

A Enfermagem é uma profissão com-

prometida com a saúde do cidadão, da 

família e da coletividade. Os bons pro-

fissionais não podem pagar pelos maus 

e, por isso, merecem respeito. Portanto, 

as normas, resoluções e leis que regem 

o exercício profissional de Enfermagem 

devem ser obedecidas e seguidas tanto 

pelos profissionais quanto pelas institui-

ções de saúde, garantindo desta forma a 

qualidade de atendimento e a segurança 

do paciente.

As escolas de Enfermagem também 

devem ser fiscalizadas com rigor pelos 

órgãos competentes responsáveis por 

esse setor, evitando colocar no mercado 

de trabalho pessoas despreparadas que 

comprometem toda uma categoria e co-

locam vidas em risco.

O Conselho Regional de Enfermagem 

está fazendo sua parte e empenhando-

se nas ações fiscalizatórias para que a 

atuação seja mais eficaz, sempre com 

o objetivo de educar e evitar que erros 

aconteçam, com as punições aplicadas 

quando necessário.

Universidade pede desculpas a profissionais de Enfermagem por 
comercial de TV

Na noite de 1/10, os profissionais de Enfermagem em São 

Paulo foram surpreendidos por uma inserção publicitária em 

horário nobre da TV aberta, na qual uma enfermeira graduada 

em uma “faculdade baratinha” é retratada como pessoa frustrada, 

sem credibilidade no trabalho e cujo diploma é tão insignificante 

que chega a ser encoberto por uma fotografia.

O filme, elaborado pela agência Giovanni Draftfcb, contrata-

da pela Universidade Cruzeiro do Sul, embora não aparente ter 

como propósito denegrir qualquer categoria profissional, provo-

cou efeitos indiretos, entre os quais a conotação pejorativa não 

apenas de uma enfermeira, mas de todos os profissionais de En-

fermagem, especialmente os que não cursaram esta instituição 

de ensino superior.

Imediatamente o Conselho Regional de Enfermagem de São 

Paulo recebeu diversas reclamações de profissionais, inclusive 

conselheiros, que se sentiram ofendidos pelo filme. “Existem 

hoje em todo o País milhares de enfermeiros e enfermeiras for-

mados em outras instituições de ensino superior particulares que 

merecem o mesmo respeito dado aos graduados em qualquer 

outra instituição, seja pública ou privada”, enfatizou Mauro An-

tonio Pires Dias da Silva, presidente do COREN-SP. 

No dia seguinte à primeira veiculação, o Presidente do Con-

selho enviou uma carta à reitora da universidade solicitando que 

a campanha não fosse mais veiculada. Também foram tentados 

contatos adicionais por email e telefone. Como o COREN-SP 
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Termo de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta - Hospital Sancta Maggiore, 
Unidade Paraíso

Fixadas normas para 
criação de Comissões 
de Ética de Enferma-
gem em São Paulo

não obteve qualquer resposta, forma-

lizou uma reclamação no Conselho 

Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (Conar), que instaurou o 

processo ético nº 287/12. 

Na semana do dia 15 de outubro o 

Conselho Regional de Enfermagem 

recebeu um ofício da Profª Drª Sueli 

Cristina Marquesi, reitora da Univer-

sidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), com 

pedido de desculpas pela “situação 

desconfortável” causada pela campa-

nha publicitária da instituição na TV 

visando o Vestibular de 2013.

A íntegra do ofício está disponível 

no site  http://inter.coren-sp.gov.br/

node/8664. O Presidente do Conselho Regio-

nal de Enfermagem de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, fixou as normas para a 

criação das Comissões de Ética de 

Enfermagem, com atuação em todas 

as Instituições com quadro de pessoal 

formado por enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de Enfermagem, ou ainda 

exclusivamente por enfermeiros.

A decisão, referendada pelo Con-

selho Federal de Enfermagem em 2 

de agosto de 2012, está disponível 

no endereço http://inter.coren-sp.

gov.br/node/8716. Já o regulamen-

to pode ser consultado no endereço 

http://inter.coren-sp.gov.br/node/3869. 

Em 14 de agosto de 2012, o Ministé-

rio Público do Estado de São Paulo fir-

mou com a Prevent Senior Private Ope-

radora de Saúde Ltda – Hospital Sancta 

Maggiore, unidade Paraíso, um Termo 

de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta em Inquérito Civil, tendo por 

base os relatórios de fiscalização envia-

dos pelo COREN-SP, no qual apontou 

diversas irregularidades. 

A Prevent Senior Private Operadora 

de Saúde Ltda se comprometeu a não 

impedir a realização de visitas fiscali-

zatórias do COREN-SP, fornecendo to-

das as informações necessárias que lhe 

forem solicitadas. E se comprometeu a 

sanar todas irregularidades constatadas 

na inspeção de 30 de agosto de 2012, 

quais sejam:

I - Adequação à RDC Anvisa 07/2010: 

a. Providenciar coordenadora exclusiva 

para UTI;

b. Envio dos relatórios assistenciais e 

administrativos ao COREN/SP;

c. Correção das inadequações do “Pro-

tocolo de Atividades do Setor de Onco-

logia/Quimioterapia”;

II - Elaboração e apresentação do estu-

do de dimensionamento profissional ao 

COREN/SP;

III - Regularizar o quantitativo dos pro-

fissionais de Enfermagem no Pronto 

Atendimento;

IV - Implantação da SAE – Sistemati-

zação de Assistência em Enfermagem;

V - Regularizar a rotulagem na farmá-

cia, nos termos admitidos pelo CRF;

VI - Regularizar a atividade de oncolo-

gia, afastando os técnicos de Enfermagem 

das funções privativas de enfermeiro.

As adequações das irregularidades de-

verão ser realizadas no prazo de 180 

dias, contados a partir da data da assi-

natura do TAC (até fevereiro de 2013). 

O descumprimento sujeitará a Prevent 

Senior Private Operadora de Saúde Ltda 

ao pagamento de multa cominatória diá-

ria de R$ 1 mil.
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Resolução sobre o estágio de estudantes de Enfermagem em revisão

Departamento de Enfermagem na Unicamp  se torna Faculdade 

Cassado registro de Gilberto Linhares

Um Grupo de Trabalho com apoio da Câmara Técnica 

de Educação e Pesquisa (CTEP) do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) iniciou a revisão da Resolu-

ção COFEN nº 371/2010, que trata da participação do 

enfermeiro na supervisão do estágio de estudantes de 

Enfermagem. Além dos integrantes da Câmara Técnica, 

participam do GT três Conselheiros Federais: Ana Tânia 

Sampaio, Regina Maria dos Santos e Sebastião Duarte.

A reformulação está sendo discutida com base nas Re-

soluções CEB/CNE nº 6 e CNE/CES nº 3, que instituem 

as diretrizes curriculares do curso de Enfermagem e na 

Lei nº 11.788, que regulamenta o estágio supervisiona-

do. A intenção do Grupo de Trabalho é atualizar a Re-

solução nº 371/2010, elaborando um documento mais 

claro e que evite divergências de interpretação.

A partir do dia 10 de outubro o Departamento de En-

fermagem ganhou autonomia dentro da Universidade 

Estadual de Campinas. Anteriormente parte da Facul-

dade de Ciências Médicas, passou a ser a Faculdade de 

Enfermagem da Unicamp.

A criação desta Faculdade dentro da Universidade Es-

tadual de Campinas está prevista desde a publicação da 

resolução nº 46/1966 do Conselho Estadual de Educa-

ção. Posteriormente, os estatutos e regimentos da uni-

versidade instituíram a Faculdade de Ciências Médicas, 

que abrigou também o curso de Medicina.

Além da graduação, em atividade desde 1981, a Fa-

culdade de Enfermagem possui um programa de pós-

graduação, criado em 1999. Ainda há a expectativa de 

se criar uma coordenação específica para a pós.

A Assembleia dos Presidentes de CORENs, órgão do 

Conselho Federal de Enfermagem, confirmou no dia 27 

de setembro, em Brasília, a cassação por dez anos do re-

gistro profissional do ex-presidente do COFEN, Gilber-

to Linhares. O parecer inicial foi emitido pelo Conselho 

Federal de Enfermagem em 13 de abril deste ano, numa 

decisão unânime da Assembleia de Presidentes. 

O processo ético contra o ex-presidente foi movido 

por denúncias de irregularidades nas suas duas pri-

meiras gestões, entre 1991 e 1997. Em 2005, em pleno 

exercício do quarto mandato, Linhares foi preso pela PF 

durante a Operação Predador, da Polícia Federal, sob 

acusação de peculato, formação de quadrilha, homicí-

dio, fraude em licitações, lavagem de dinheiro, inter-

ceptação não autorizada de comunicação telefônica e 

falsidade ideológica. O ex-presidente conseguiu habeas 

corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) e deixou a 

prisão em março de 2011.
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Procura-se salva- vidas

Doar sangue não custa nada e pode salvar muita gente

Acesse o site www.prosangue.sp.gov.br e saiba qual é o hemocentro 
mais próximo de você

Doe sangue e faça o bem


