
A Fiscalização do COREN-SP tem acumulado resultados positi-
vos nos últimos 21 meses. A atual gestão, que assumiu em janeiro 
de 2012, já contabiliza mais de 11 mil ações de fiscalização, que 
abrangeram 5563 instituições no estado de São Paulo. Esses nú-
meros incluem quase a totalidade dos hospitais do estado, das uni-
dades básicas de saúde da capital paulista e também uma grande 
quantidade de unidades de atenção básica do interior do estado.
A previsão, até o final do ano, é de que todas as unidades de aten-
ção básica de saúde do estado e outros di-
versos tipos de instituições de saúde sejam 
fiscalizados, atendendo à meta prevista no 
início da gestão 2012-2014. 
Na gestão anterior (2009- 2011), em 36 me-
ses, foram realizadas 10789 ações de fiscali-
zação, número ultrapassado pela atual gestão, 
e com previsão de alcançar nos próximos 15 
meses pelo menos mais 7 mil ações. 
Além do significativo aumento na quantidade de fiscalizações, é 
importante ressaltar a mudança no método utilizado para esse fim. 
A gerente de fiscalização do COREN-SP, Viviane Camargo San-
tos, destaca que as diretrizes do manual de fiscalização contribuí-
ram para a melhoria do processo de trabalho e para a conquista dos 
resultados alcançados.
Viviane também comenta que essa mudança ocorreu pautada em 
um processo educativo, baseando-se em protocolos institucionais, 
por meio da implantação do processo administrativo, do monitora-
mento de indicadores da fiscalização e da efetiva parceria entre o 
departamento de fiscalização e jurídico.
“A fiscalização do COREN-SP pauta sua prática no processo edu-

cativo, no fortalecimento dos princípios éticos e na valorização 
do processo de trabalho em Enfermagem, visando precipuamente 
uma assistência de Enfermagem segura e livre de riscos para os 
cidadãos”, finaliza Viviane.
Outra ação realizada pela fiscalização do COREN-SP e que trouxe 
benefícios para a Enfermagem e para a população em geral foi a 
realização de termos de ajustamento de conduta (TAC), que vem 
possibilitando o estreitamento do diálogo entre as instituições de 

Saúde, os profissionais e o COREN-SP. 
Assim, foram firmados TACs com diversas 
instituições de saúde no estado, o que repre-
sentou a contratação, e consequente aumento 
do quantitativo de 44% de enfermeiros e 19% 
de profissionais de nível médio de Enferma-
gem no quadro geral, até a presente data.
A fiscalização também foi responsável, em 
conjunto ao COREN-SP Educação, pelas 

Oficinas de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem. O obje-
tivo desta ação é instrumentalizar o enfermeiro responsável técnico 
para a realização do cálculo de dimensionamento de pessoal de 
enfermagem, baseado na Resolução COFEN nº 293/04.
Desde abril de 2013, foram realizadas 76 oficinas em cidades 
como São Paulo, Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Bar-
retos, Pirassununga, Campinas, São José dos Campos, Penápolis, 
Fernandópolis, Araraquara, Jaguariúna, Mogi Mirim, Taubaté, 
Guaratinguetá, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Santos e Lorena, atin-
gindo mais de 900 participantes. A agenda das Oficinas e a ficha de 
inscrição podem ser consultadas no site do COREN-SP, na página 
http://portal.coren-sp.gov.br/oficinas-de-dimensionamento.

Fiscalização

Atuação que faz 
a diferença 
A fiscalização, uma das principais competências dos conselhos 
regionais de enfermagem, tem sido aprimorada nos últimos 
meses no COREN-SP
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    A fiscalização do 
COREN-SP pauta sua 

prática no processo 
educativo, no fortalecimento 

dos princípios éticos e na 
valorização do processo de 
trabalho em Enfermagem.”

“

Viviane Santos, gerente de fiscalização do COREN-SP
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