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RESOLUÇÃO COFEN Nº 598/2018 
 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 2020 
 

PERÍODO/ANO: JANEIRO A MARÇO/2020 
 

 
1. Identificação: 
 Conselho Regional de Enfermagem: Paraná 
 Presidente: Simone Aparecida Peruzzo Coren nº: 21.211 
 Responsável pela Fiscalização: Deliziê Martins  Coren nº: 402.315 
 Endereço completo: Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 
 Telefone: 41 - 3301-8400 E-mail: 

delizie.martins@corenpr.gov.br  Número de subseções:  1 Sede 3 Subseções 
 Total de Instituições fiscalizáveis no Estado:  4.947 
 Total de Processos de Fiscalização em tramitação: 988 
 
2. Recursos Humanos do departamento de fiscalização: 
 Total de Enfermeiros Fiscais: 19 
 Total de Auxiliares de Fiscalização:  2 
 Total de Agentes Administrativos no DEFIS: 2 
 Carga horária dos fiscais 40 
 
3. Infraestrutura do departamento de fiscalização: 
 Total de veículos exclusivos destinados a fiscalização: 9 
 Total de computadores destinados a fiscalização: 25 

  Total de impressoras destinadas a fiscalização: 5 
 Total de telefones móveis destinados a fiscalização: 14 
 
4. Processo de trabalho do departamento de fiscalização (quantitativo total referente ao 
período):   
 Instituições planejadas: 442 
 Instituições fiscalizadas: 320 
 Instituições fiscalizadas na região metropolitana: 28 
 Instituições fiscalizadas no interior: 292 
 Municípios fiscalizados: 133 
 Fiscalizações realizadas: 357 
 Das fiscalizações realizadas, quantas foram rotina: 252 
 Das fiscalizações realizadas, quantas foram retorno: 108 
 Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas: 357 
 Relatórios de fiscalização elaborados: 42 
 Denúncias de fiscalização recebidas: 24 
 Denúncias de fiscalização apuradas: 24 
 Demandas de outros órgãos atendidas: 1 
 Palestras realizadas por fiscal: 0 
 Reuniões realizadas por fiscal: 1 
 Diárias utilizadas para as atividades da fiscalização: 88 
 Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: 7670 
 Público atendido no DEFIS para orientações (presencial e telefone): 3732 
 E-mails respondidos pela fiscalização: 188 
 Pareceres emitidos pelo DEFIS: 0 
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 Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais: 1 
 Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de 

Certidão de Responsabilidade Técnica emitida: 
501 

 Caso seja responsabilidade da fiscalização, apresentar quantitativo de 
Registro de Empresa emitido: 
 

06 

 
5. Processo de fiscalização: 
 Processos de fiscalização autuados: 320   
 Total de notificações emitidas: 284 
 Total de termos de diligência emitidos: 0 
 Total de autos de infração lavrados: 0 
 Número de notificações lavradas para Inexistência ou inadequação de 

documento(s) relacionado(s) ao gerenciamento dos processos de 
trabalho do serviço de enfermagem: 

167 

 Número de notificações lavradas para Inexistência ou inadequação dos 
registros relativos a assistência de enfermagem: 

90 

 Número de notificações lavradas para Inexistência de anotação de 
responsabilidade técnica do serviço de enfermagem: 

99 

 Número de notificações lavradas para Profissional(is) de enfermagem 
que não executa(m) o processo de enfermagem, contemplando as cinco 
etapas preconizadas: 

95 

 Número de notificações lavradas para Exercício irregular da 
enfermagem: 

121 

 Número de notificações lavradas para Inexistência, desatualização ou 
inadequação de cálculo de dimensionamento de pessoal de 
enfermagem: 

149 

 Número de notificações lavradas para Inexistência/Ausência de 
enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem:  

87 

 Número de notificações lavradas para Inexistência ou número 
insuficiente de enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada por 
Lei:  

0 

 Número de notificações lavradas para Inexistência de registro de 
empresa: 

1 

 Número de notificações lavradas para Exercício ilegal de enfermagem: 12 
 Número de notificações lavradas para Profissional de enfermagem 

exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético 
transitado em julgado: 

0 

 Processos de Fiscalização concluídos (encaminhados a outras instâncias 
ou arquivados): 
 

127 

 Total de Termo de Ajustamento de Conduta: 0   

 Total de Ação Civil Pública: 0   
 Total de Interdição ética: 0   
 Total de denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: 0   
 Total de encaminhamento a outros órgãos: 0   
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6. Observações: 
 

- Dos 19 Enfermeiros Fiscais, uma na chefia do DEFIS e 1 está atuando em apoio à Chefia.  
- Em março de 2020 as metas não foram atingidas devido declaração da OMS de pandemia da 
Covid-19 doença causada pelo novo coronavírus Sars-Cov-2, tendo o planejamento de 
fiscalização suspenso para definição de novas diretrizes em apoio aos profissionais de 
enfermagem no enfrentamento a pandemia.  
 

 
 
Local/Data: Curitiba, 29 de junho de 2020. 
Responsável pelo preenchimento/cargo: Deliziê Martins / Chefe do Departamento de 
Fiscalização 

Assinatura:   


