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   “Idoso é quem tem o privilégio de 

viver uma longa vida. 

Velho é quem perdeu a jovialidade. 

Você é idoso quando sonha. 

Você é velho quando apenas dorme. 

Você é idoso quando ainda aprende. 

Você é velho quando já nem ensina. 

Você é idoso quando tem planos. 

Você é velho quando só tem 

saudades. 

Para o idoso a vida se renova a 

cada dia que começa. 

Para o velho a vida se acaba a cada 

noite que termina. 

Que você quando idoso, viva uma 

longa vida.  

Mas nunca fique velho”. 
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RESUMO 

 

Rodrigues, Maria Auxiliadora Rodrigues. Resultados da Fiscalização Ético Profissional de 

Enfermagem nas Instituições de Longa Permanência:  Estudo  Retrospectivo. Niterói/RJ, 

2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense. 

 

Introdução: A busca pelo entendimento do quantitativo expressivo de solicitações de 

fiscalizações nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs), em atendimento ao 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à Promotoria de Justiça de Proteção ao 

Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência, definiu o interesse pela pesquisa. ILPIs não 

fazem parte do planejamento anual de fiscalização eletivas do COREN RJ, por serem 

empresas cadastradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e, não no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Objetivo Geral: Avaliar os 

resultados da Fiscalização Ético-Profissional de Enfermagem nas Instituições de Longa 

Permanência para idosos (ILPIs) autuadas com Processo Administrativo (PADs). Método: 

Estudo retrospectivo, de análise documental, abordagem quantitativa. Para coleta de dados 

utilizou-se um instrumento estruturado nos quatro pilares da fiscalização: combater a 

ilegalidade do Exercício Profissional, orientar e estimular a Implantação da Sistematização 

da Assistência de  Enfermagem, combater e notificar o Dimensionamento inadequado de 

Pessoal de enfermagem e esclarecer sobre a importância do Exercício Profissional pautado 

nas Legislações afins ao cuidado do idoso. A amostra foi composta por 51 processos 

administrativos. O período de coleta de dados foi de Agosto de 2014 a Fevereiro de 2015. 

Análise estatística descritiva e inferencial foi feita mediante uso dos programas SPSS 

(Statistical Packagefor the Social Science), versão 23.0, e do aplicativo Microsoft Excel 

2007. Resultados: Das 51 instituições avaliadas, 45,1% delas eram instituições do 

Município de São Gonçalo e 19,6% eram do Rio de Janeiro. 80,4% das instituições eram 

privadas, (15,7%) filantrópicas e apenas (2%) era pública e (2%) de  natureza mista, 

Privada e Filantrópica. O principal motivo das fiscalizações era o cumprimento de ordens 

do Ministério Público (56,9%); solicitações de Certidões de Responsabilidades Técnicas 

(CRT) (19,6%) e Denúncias (17,6%). Os p-valores mostram que não existem diferenças 

significativas entre as médias na maioria das avaliações realizadas, logo o perfil das 

instituições no que diz respeito ao número de pacientes atendidos e número de 

profissionais de cuidado não se alterou significativamente entre as duas avaliações. Os 

resultados com discreta melhora foram Profissionais de enfermagem com registro no 

Conselho (0,006); classificação de cuidados por dependência (0,008); apresentou escala de 

profissionais (0,006); não possuir outros profissionais na escala de enfermagem, 

principalmente, cuidadores (0,001); prontuário único (0,039); Normas e Rotinas de 

enfermagem (0,000); apresentou Protocolos Operacionais Padrões (0,000); e processo de 

enfermagem (0,001). Produto da Dissertação: Roteiro de Fiscalização nas Instituições de 

Longa Permanência para idosos. Conclusão: Ao fortalecer as fiscalizações em parceria 

com o Ministério Público e a Anvisa,  poder-se-á viabilizar  o atendimento das 

irregularidades e, principalmente, a inclusão das ILPIs na esfera sócio sanitária, tendo em 

vista a previsão de crescimento desses estabelecimentos em razão do aumento da 

longevidade, e ainda, por constituir a enfermagem sua maior classe trabalhadora. 

Descritores: Avaliação em Enfermagem; Instituição de Longa Permanência Para Idosos; 

Ética em Enfermagem; Legislação de Enfermagem; Dimensionamento de Pessoal. 

 



 

 

8 

 

ABSTRACT 

 

Rodrigues, Maria Auxiliadora Rodrigues. Results of the Ethical-Professional Nursing 

Surveillance in Homes for the Aged: a retrospective study. Niterói/RJ, 2015. Dissertation 

(Master’s Degree in Assistance Nursing) – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa/ Universidade Federal Fluminense. 

 

Introduction: The search for understanding the expressive quantitative of surveillance 

requirements in Homes for the Aged, following the Public Ministry of Rio de Janeiro State 

and the Department of Justice for the Aged and Disabled Protection, established the 

interest to conduct this research. Homes for the Aged are not part of the yearly elective 

surveillance planning of COREN RJ, because they are companies registered in the 

Brazilian Council of Social Support (Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS) 

instead of the Brazilian Registration of Health Institutions (Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES). General objective:To assess results of the Ethical-

Professional Nursing Surveillance in Homes for the Aged issued with Administrative 

Processes. Method: This is a retrospective study with documental analysis and quantitative 

approach. An instrument for data collection was divided into the four edges of 

surveillance: to combat illegality of the Professional Activity; to guide and stimulate the 

Implantation of Nursing Care Systematization; to combat and notify the inappropriate 

nursing personnel downsizing and to clarify about the importance of the Professional 

Activity established in the similar laws regarding care of the aged. The sample included 51 

administrative processes. Data collection period was from August 2014 to February 2015. 

The descriptive and inferential analysis was conducted using the programs SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), version 23.0, and the Microsoft Excel 2007 

software. Results: Of the 51 assessed institutions, 45.1% of them were from São Gonçalo 

and 19.6% were from Rio de Janeiro. 80.4% were private,  (15.7%) were philanthropic, 

only 2% were public and 2% had mixed nature (private and philanthropic). The main 

reason for surveillance was compliance with the standards of the Public Ministry (56.9%); 

with the requirements of Technical Responsibility Certificates (19.6%) and accusations 

(17.6%). P-values show no significant differences between the averages in most of the 

conducted evaluations, therefore the profile of institutions regarding the number of cared 

patients and of care professionals did not show any significant change between the two 

evaluations. The results showing a discrete improvement were: nursing professionals with 

registration in the Council (0.006); care classification by dependence (0.008); presented 

professional turnover (0.006); do not have other professionals in the nursing turnover, 

especially caregivers (0.001); single record (0.039); standards and routines of nursing 

(0.000); presented standardized operational protocols (0.000); and nursing process (0.001). 

Dissertation product: script of surveillance in homes for the aged. Conclusion: By 

strengthening surveillance together with the Public Ministry and Anvisa, it will be possible 

to enable the compliance with irregularities and, mainly, the inclusion of such institutions 

in the socio-sanitary sphere, taking into consideration the growth prediction of these 

institutions due to the increase of longevity and also because nursing is its biggest working 

class.  

Keywords: Nursing Assessment; Homes for the Aged; Ethics, Nursing; Legislation, 

Nursing; Personnel Downsizing.  
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RESUMEN 

Rodrigues, Maria Auxiliadora Rodrigues. Resultados de la Fiscalización Ética y 

Profesional de Enfermería en los Hogares para Ancianos: estudio retrospectivo. Niterói/RJ, 

2015. Disertación (Maestrazgo Profesional en Enfermería Asistencial) – Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense. 

 

Introducción: La búsqueda por una comprensión del cuantitativo expresivo de las 

solicitaciones de fiscalizaciones en los Hogares para Ancianos, definió el interés por la 

investigación. Los Hogares para Ancianos no son partes del planeo anual de la 

fiscalización electiva del COREN RJ, porque son empresas catastradas en el Consejo 

Nacional de Asistencia Social (Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS), al 

contrario del Catastro Nacional de las Instituciones de Salud (Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES). Objetivo general: Evaluar los resultados de la 

Fiscalización Ética y Profesional de Enfermería en Hogares para Ancianos procesadas con 

el Proceso Administrativo. Método: Estudio retrospectivo de análisis documental con 

abordaje cuantitativo. Se utilizó un instrumento estructurado en los cuatro pilares de la 

fiscalización para la recolección de datos: combatir la ilegalidad del Ejercicio Profesional, 

orientar y estimular la Implantación de Sistematización de la Asistencia de Enfermería, 

combatir y notificar la Reducción de Personal de Enfermería inadecuada y clarificar sobre 

la importancia del Ejercicio Profesional pautado en Legislación similar al cuidado del 

anciano. La muestra se compuso de 51 procesos administrativos. El período de la 

recolección de datos fue desde agosto del 2014 hasta febrero del 2015. El análisis 

estadístico descriptivo e inferencial fue hecho mediante el uso del programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versión 23.0, y del aplicativo Microsoft Excel 

2007. Resultados: De las 51 instituciones evaluadas, 45,1% de ellas eran del municipio de 

São Gonçalo y 19,6% del Río de Janeiro. 80,4% de las instituciones eran privadas,  

(15,7%) filantrópicas y solamente 2% eran públicas y 2% tuvieron naturaleza mixta, o sea 

privada y filantrópica. El principal motivo de las fiscalizaciones fue el cumplimento de las 

órdenes del Ministerio Público (56,9%); las solicitaciones de certificaciones de las 

responsabilidades técnicas (19,6%) y denuncias (17,6%). Los valores p muestran que no 

hay diferencias significativas entre las medias en la mayoría de las evaluaciones realizadas, 

por lo tanto el perfil de las instituciones a respeto del número de pacientes atendidos y de 

los profesionales de cuidado no se cambió significativamente entre las dos evaluaciones. 

Los resultados con discreta mejora fueron Profesionales de Enfermería con registro en el 

Consejo (0,006); clasificación de los cuidados por dependencia (0,008); presentar escala de 

profesionales (0,006); no poseer otros profesionales en la escala de enfermería, 

especialmente los cuidadores (0,001); prontuario único (0,039); normas y rutinas de 

enfermería (0,000); presentar protocolos operaciones patrones (0,000) y proceso de 

enfermería (0,001). Producto de la Disertación: Guía de Fiscalización en Hogares para 

Ancianos. Conclusión: Con el fortalecimiento de las fiscalizaciones en sociedad con el 

Ministerio Público y la Anvisa, se podría viabilizar el atendimiento de las irregularidades y 

la inclusión de los Hogares para Ancianos en la esfera socio y sanitaria, considerando la 

previsión del crecimiento de esos establecimientos debido al aumento de la longevidad y 

aun por la enfermería constituir la suya mayor clase trabajadora.  

Descriptores: Evaluación en Enfermería; Hogares para Ancianos; Ética en Enfermería; 

Legislación de Enfermería; Reducción de Personal. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A escolha da temática “Resultados da Fiscalização Ético Profissional de 

Enfermagem nas Instituições de Longa Permanência” está relacionada à trajetória 

profissional de 05 anos como fiscal concursada do Conselho Regional de Enfermagem do  

Rio de Janeiro (COREN RJ), no período de 2010 a 2015. 

A busca pelo entendimento do quantitativo expressivo de solicitações de 

fiscalizações nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), em atendimento 

ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à Promotoria de Justiça de Proteção ao 

Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência, suscitou o interesse pelo tema, já que as 

mesmas não fazem parte do planejamento anual de fiscalização eletivas do COREN RJ, 

por serem empresas cadastradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e 

não no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 O CNAS, é um órgão superior de deliberação colegiada, instituído pela Lei nº. 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). De caráter 

permanente e de composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à 

estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Este órgão 

reger-se-á por um Regimento Interno, pelo Manual de Procedimentos, por suas Resoluções 

e pelas Leis que lhe forem aplicáveis.
1
 

As atribuições e competências do CNAS são as seguintes: I - aprovar a Política 

Nacional da Assistência Social; II - exercer o controle social da Política Nacional da 

Assistência Social; III - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 

pública e privada no campo da assistência social; IV - acompanhar e fiscalizar o processo 

de certificação das entidades e organizações da assistência social no Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; V - apreciar relatório anual encaminhado pela 

Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, a qual conterá a relação de entidades e 

organizações da assistência social certificadas como beneficentes, e encaminhá-lo para 
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conhecimento dos Conselhos da Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito 

Federal.
1 

Entretanto, o CNES se propõe cadastrar todos os estabelecimentos de saúde: 

públicos, conveniados e privados, seja pessoa física ou jurídica, que realizam qualquer tipo 

de serviço de atenção à saúde no âmbito do território nacional.
2 

 

Para operacionalizar os Sistemas de Informações em Saúde é imprescindível um 

gerenciamento eficaz e eficiente do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como 

automatizar todo o processo de coleta de dados feito nos estados e municípios sobre a 

capacidade física instalada, os serviços disponíveis e profissionais vinculados aos 

estabelecimentos de saúde, equipes de saúde da família, subsidiando os gestores do 

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, com 

dados de abrangência nacional para efeito de planejamento de ações em saúde.
2
 

Apesar de apresentar desatualizações no sistema de informações, o CNES, 

diferentemente do CNAS, possibilita a sociedade o acesso às informações dos 

estabelecimentos de saúde  pelo site, de toda a infraestrutura dos serviços de saúde, bem 

como, a capacidade instalada existente e disponível nos diversos locais. 

As Instituições de Longa permanência para Idosos são inscritas no CNAS, que 

diferente do CNES, não possibilita acesso de seus dados. Desse modo, limita aos órgãos 

fiscalizadores e à sociedade buscar por informações sobre o quantitativo desses 

estabelecimentos em funcionamento. 

A falta de acesso direto a um cadastro atualizado contendo as informações 

pertinentes às instituições de Assistência Social, dificulta de modo significativo a inclusão 

desses estabelecimentos no planejamento anual de fiscalização  do COREN RJ. Assim 

sendo, as fiscalizações nas ILPIs ocorrem, em sua maioria, através de ofícios emitidos pelo 

Ministério Público geradores de demanda de atos fiscalizatórios do COREN RJ. 

Pondera-se, ainda, a problemática de reconhecimento das ILPIs como espaço 

unicamente de ação social, isto pela marca histórica de criação dos asilos. Mas, atualmente, 

com o envelhecimento crescente da população, alta dependência de cuidados e a 

insuficiência familiar, as ILPIs se transformam em espaços de assistência tanto social 

como de saúde, portanto mistas denominadas mais corretamente como sócio sanitária.  

Portanto, assim consideradas, requerem serviço de enfermagem nas 24 horas de 

funcionamento. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera idosa, nos países em 

desenvolvimento, quem possui mais de 60 anos, enquanto que nos países desenvolvidos, é 

considerado idoso quem possui 65 anos ou mais. A Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílio (PNAD) de 2011 demonstra que o Brasil possui cerca de 23,5 milhões de 

habitantes acima dos 60 anos. As projeções indicam que, em 2020, o Brasil será a 6ª nação 

com o maior número de idosos do mundo, com perspectivas superiores a 30 milhões de 

pessoas. 
3
 

Desde 1997, já se  analisavam as características atuais e as perspectivas dos 

processos de transição demográfica e epidemiológica no Brasil e, nesse estudo, estimou-se  

que a proporção de idosos deverá duplicar até 2050.
4 

Também para 2050, espera-se o 

contínuo declínio da participação da população jovem, também a ocorrência de um 

modesto declínio no peso da população adulta e a ampliação relativa da população idosa, 

intensificando-se, dessa forma, o envelhecimento demográfico nacional.
5
 

No último Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população com 65 anos de idade ou mais, que era de 4,8% em 1991, passou para 5,9% em 

2000 e, chegou a 7,4% em 2010.  Nesse sentido, a  região Sudeste do Brasil apresenta o 

maior volume populacional em pessoas idosas do país. E, consequentemente, possui o 

maior número de Instituições de Longa Permanência (ILPIs), equivalendo-se a um total de 

2.255 instituições, revelando a maior proporção nos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro.
6 

Diante disso, a longevidade passa a ganhar notoriedade, deixando de ser um 

problema da esfera familiar para se tornar pública. Surgem novas demandas relacionadas à 

saúde e às necessidades familiares afetivas e sociais. E,  consequentemente, as Instituições 

de Longa Permanência (ILPIs), despontam como uma das modalidades de atendimento ao 

idoso, com maior crescimento no Estado do Rio de Janeiro.
7,8,9 

Compreende-se por Instituições de Longa Permanência para Idosos um 

estabelecimento para atendimento integral institucional, cujo público alvo é composto por 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, dependentes ou independentes, não 

dispostos de condições para permanecer com a família ou em seu domicílio.
10

 

Na maioria delas, há o exercício de atividades de enfermagem, com profissionais de 

enfermagem inseridos como a maior classe trabalhadora nesses nichos de atuação. Dessa 

forma o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro (COREN-RJ), 
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recebe um número significativo de ofícios oriundos do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro e da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Portadora de 

Deficiências, para que sejam realizadas inspeções fiscalizatórias. 

O COREN RJ, ciente de seu poder legal e do dever de defender e proteger o 

cidadão dos malefícios causados por danos relacionados à imperícia, imprudência e 

negligência, age com base na Lei Federal nº 5.905/73 fixada para normatizar, fiscalizar e 

disciplinar a atuação dos profissionais de enfermagem, livremente, de acordo com os 

termos constitucionais declarados exerce suas atribuições de órgão fiscalizador.
 
Estes, em 

consonância com a Constituição Federal Brasileira
 
e, também como disposto na Lei 

10.741/2003 que trata do  Estatuto do Idoso que no  seu art. 5º,  diz, “é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer” 

juntamente com o poder público.
11,12,13

 

E, para normatizar e uniformizar o procedimento de fiscalização o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) estabeleceu a Resolução nº 374/2011 que cria o Manual 

de Fiscalização e padroniza em âmbito nacional as normas da fiscalização. Esta resolução 

representa uma contribuição significativa aos Departamentos de Fiscalização dos Coren(s), 

pois, permitiu conciliar à fiscalização uma concepção de processo educativo, de estímulo 

aos valores éticos e de valorização  do processo de trabalho em enfermagem.
13,14 

Mediante 

a importância da Resolução 374/11 no atendimento aos objetivos do estudo, detalha-se as 

irregularidades/ilegalidades encontradas in loco e/ou na análise de documentos, por ordem 

descrita na estrutura física e na organização do serviço de enfermagem, com citação da 

legislação desrespeitada.
14

 

 

a) Inexistência do Enfermeiro na Instituição;  

b) Ausência de Enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de 

enfermagem durante algum período de funcionamento da instituição;  

c) Presença do Enfermeiro na Instituição com inexistência de Anotação de 

Responsabilidade Técnica;  

d) Chefia do Serviço de Enfermagem assumida por profissional que não é 

enfermeiro;  

e) Responsável Técnico que não cumpre as determinações da legislação do 

exercício da profissão, do COFEN e/ou dos Conselhos Regionais;  

f) Enfermeiro Responsável Técnico que não comunica ao Conselhos Regionais 

desligamento da função para cancelamento de Certidão de Responsabilidade 

Técnica – CRT;  

g) Pessoal com formação e sem inscrição no Conselho Regional de enfermagem 

de sua jurisdição; 

h) Pessoal sem formação exercendo atividades de enfermagem;  
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i) Pessoal inscrito em situação irregular: débito e impedimento legal 

(descumprimento de suspensão do exercício profissional decorrente de 

penalidade de processo ético);  

j) Profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em 

Legislação do Exercício Profissional, Código Penal e Código de Ética;  

k) Qualquer profissional que não o enfermeiro ministrando disciplinas 

profissionalizantes na área de enfermagem;  

l) Impedimento ou Obstáculo criado para inspeção às dependências da 

instituição; 

m) Impedimento ou obstáculo criado por pessoal de enfermagem ao acesso do 

fiscal às dependências da instituição; 

n) Acadêmicos e/ou aluno de curso técnico de Enfermagem exercendo atividades 

de Enfermagem sem supervisão de enfermeiro;  

o) Instituição e/ou Enfermeiro Responsável Técnico negando fornecimento de 

listagem do pessoal de Enfermagem;  

p) Instituição e/ou Enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao 

exercício da profissão;  

q) Inexistência de planejamento e programação de enfermagem (SAE).  

r) Inexistência de registro no COFEN de título de especialista em Enfermagem 

do Trabalho, em Serviços de Diálise, enfermeiro obstetra, e enfermeiro em 

Saúde mental e demais especialidades Regulamentadas;  

s) Atendente de Enfermagem executando procedimentos de enfermagem fora de 

sua competência legal;  

t) Inexistência do enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem na equipe de 

PSF;  

u) Quantitativo insuficiente de profissionais de enfermagem para assistência ao 

paciente  

v) Inexistência de identificação profissional nos registros de Enfermagem;  

w) Inexistência de enfermeiros em ambulâncias do tipo D, E e F na remoção de 

pacientes;  

x) Inexistência de Enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada 

legalmente.
14

 

 

Desse modo, respeitando a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem 7498/86, 

o Decreto 94406/87 que a regulamenta e  a Resolução COFEN 374/11, o Departamento de 

Fiscalização do COREN- RJ estabelece critérios balizadores do processo de Fiscalização, 

designados como pilares pelo conselho e centrais nesse estudo para obtenção da avaliação 

dos resultados do processo fiscalizatório
14,15,16

, os quais  resume-se a seguir: 

1) Combater a Ilegalidade do Exercício Profissional, mediante identificação e 

afastamento imediato do  profissional  de Enfermagem que não estiver habilitado e inscrito 

no Conselho Regional de Enfermagem de sua respectiva região.
14,15,16

 

2) Em consonância com a Resolução COFEN 358/09, que dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, orientar e estimular a implantação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois, essa organiza o trabalho  

profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a 
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operacionalização do processo de Enfermagem, permitindo a orientação quanto ao cuidado 

profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional, documentando o 

processo evidenciando a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população, 

aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional.
17

 

3) De acordo com a Resolução Cofen 293/04 que fixa e estabelece parâmetros para 

o dimensionamento do quadro de profissionais das unidades assistenciais, das instituições 

de saúde e assemelhados, de modo a garantir a segurança e a qualidade da assistência ao 

cliente, o quadro de profissionais de enfermagem, pela continuidade ininterrupta e a 

diversidade de atuação depende, para seu dimensionamento de parâmetros específicos e 

compete ao enfermeiro estabelecer o quadro quantiqualitativo de profissionais para a 

assistência de Enfermagem com continuidade e qualidade, para isso, deve-se  combater e 

notificar o Dimensionamento inadequado de Pessoal de Enfermagem. 
18

 

4) Orientar e esclarecer sobre a importância do  Exercício Profissional pautado  nas 

legislações  afins a assistência de Enfermagem desenvolvidas nas Instituições.
14,15,16

 

 

Questão de Pesquisa: 

 

Quais os resultados da fiscalização ético profissional nas instituições de longa 

permanência para idosos?  

 

Objetivo Geral 

 

 Analisar os resultados da Fiscalização Ético-Profissional de Enfermagem nas 

Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPIs) autuadas com Processo 

Administrativo (PADs). 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar a legalidade do exercício profissional de enfermagem nas ILPIs 

fiscalizadas; 

 Conhecer a Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem e do 

processo de enfermagem nas ILPIs fiscalizadas; 
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 Avaliar o dimensionamento de pessoal de enfermagem existente para a assistência 

de enfermagem ao idoso institucionalizado nas ILPIs; 

 Descrever as irregularidades quanto as legislações afins ao exercício profissional de 

enfermagem e/ou cuidado integral a saúde do idoso; 

 Elaborar um Roteiro de Fiscalização do COREN RJ nas Instituições de Longa 

Permanência para idosos em consonância com a Lei do Exercício Profissional  

7498/86, e  Decreto 94406/87 que a regulamenta e a Resolução COFEN 374/11 que 

dispõe sobre sistema de Fiscalização nos CORENs em âmbito Nacional. 

 

 

Relevância do estudo 

 

A busca por estudos sobre os resultados da fiscalização Ético Profissional de 

Enfermagem sobre os serviços e cuidados prestados à saúde aos idosos institucionalizados 

nas Instituições de Longa Permanência identificou uma lacuna do conhecimento, tanto na 

literatura nacional, como internacional.  

As bases de dados consultadas foram:MedLine via PubMed (Biblioteca Nacional de 

Medicina Americana); LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde),  CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health), Elsevier/Embase via 

portal CAPES. Utilizou-se também o vocabulário Medical Subject Healdings of U.S 

National Library of Medicine (MeSH) em inglês  ethics, nursing, home for old people. Os 

descritores referidos foram utilizados na busca em português segundo o DECS: ética em 

enfermagem, instituição de longa permanência para idosos, Enfermagem geriátrica, 

avaliação em enfermagem, Dimensionamento de Pessoal, legislação de enfermagem. A 

consulta e a seleção dos artigos foram realizadas nos meses  de Junho a Agosto de 2015.  

Os Critérios de Inclusão utilizados foram: artigos originais na íntegra relacionados 

ao estudo e  indexados nas bases de dados, com período definido de 2009 a 2015 e 

disponíveis online  nos idiomas português, inglês e espanhol. Utilizou-se também teses e 

dissertações relacionadas ao tema. Já os Critérios de Exclusão foram: resumos de outras 

áreas profissionais, anais apresentados em eventos científicos e artigos relacionados à ética 

nos estudos e nas  pesquisas. A ética  tratada neste estudo é a ética profissional. 
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Após a seleção dos resumos, 40 artigos foram submetidos à leitura na íntegra. Em  

sua maioria tratavam da ética de enfermagem no ensino de graduação (18), ou a ética 

profissional de modo geral (06), mas nenhum estudo foi encontrado sobre a ética 

profissional de enfermagem nas ILPIs. Já no que diz respeito às ILPIs, encontrou-se  

enfoque para os modelos de assistência social do idoso (09), ou descrevendo como um 

local de amparo a idosos pobres e carentes(03), com dependência e multimorbidade. A 

estratégia de busca está representada por um Fluxograma correspondendo os artigos 

selecionados nas bases de dados investigadas (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Fluxograma de seleção dos artigos de interesse sobre a problemática. Niterói, 

2015. 
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Mediante a busca, não se observa na literatura, o que os Conselhos de Classe como, 

por exemplo, de Enfermagem, Medicina e Serviço Social desempenham em relação às 

ações de fiscalização nas Instituições de Longa Permanência. O que se encontra sobre as 

situações de institucionalização do idoso, é a importância de se considerar a qualidade dos 

serviços oferecidos. Para tanto cabe ao Estado realizar seu papel de financiador e 

fiscalizador dessas atividades, garantindo a esta população os direitos assegurados na 

legislação em vigor.
19 

Essas instituições deverão seguir a normatização estabelecida pelo Departamento 

de Vigilância Sanitária, das Secretarias de Saúde municipais, além de necessitarem de 

certificado de regularidade, expedido pelo Corpo de Bombeiros. As ILPIs devem manter 

em sua equipe de trabalho profissionais capacitados e com registro nos seus respectivos 

conselhos de classe, com conhecimento na área de gerontologia e oferecer instalações 

físicas em condições de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança.
20 

Com este estudo, destaca-se a oportunidade de dar visibilidade ao Papel dos 

Conselhos de Classe como o do COREN – RJ e difundir o que já se acha legalizado no 

exercício da enfermagem, tais como: a  Lei 5905/73 que normatiza, fiscaliza e disciplina a 

atuação dos profissionais de enfermagem, a Lei 7498/86 e o Decreto 94406/87 que 

regulamentam Exercício Profissional, a Resolução 374/11, que institui em âmbito nacional  

o Manual de Fiscalização. Propicia, ainda, divulgar nas instâncias jurídicas que toda 

instituição onde exista unidade de serviço que desenvolva ações de Enfermagem deverá ter 

enfermeiro durante todo o horário de seu funcionamento, sendo, portanto, passível de 

fiscalização pelo COREN-RJ, o que torna relevante o desenvolvimento desta pesquisa.
11-14-

15-16
 

Permite, também,  a aderência do estudo às linhas de pesquisa do Grupo de Estudos 

em Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE_UFF) e do Núcleo de Estudos 

e Pesquisa em Enfermagem Gerontológica, assim como ao Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial “O Cuidado de Enfermagem para os Grupos Humanos”. Ao 

mesmo tempo, viabiliza entrelaçar estudos na área gerontológica associados à organização 

e sistematização dos serviços a um grupo vulnerável, como é o caso de idosos 

institucionalizados.  
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A Enfermagem brasileira vem marcando presença, expressão social e compromisso 

com a atenção à saúde da população idosa, nos espaços políticos, organizacionais, de apoio 

e fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I), e espera-se que este estudo 

corrobore com esta missão.  

Ademais, destaca-se no campo da ciência, a possibilidade de apontar um 

conhecimento distinto, com características peculiares, até então não tratados 

cientificamente. Bem como, na formação de pesquisadores acadêmicos, mas também 

profissional, altamente qualificados e competitivos, nos espaços de interlocução e 

socialização dos conhecimentos que produz e projeta para a prática da profissão.
20

 

O Enfermeiro Fiscal do COREN-RJ por constituir-se uma força de trabalho nas 

fiscalizações  das irregularidades implicadas na Lei do Exercício Profissional 7498/86 e 

suas Legislações afins encontradas nas ILPIs, traz como contribuição para o Departamento 

de Fiscalização do COREN – RJ , a criação de um Roteiro de Fiscalização nas ILPIs em 

consonância com a Lei do Exercício Profissional 7498/86 e Resoluções afins.
15

  

Com a construção Roteiro de Fiscalização nas ILPIs, deseja-se possibilitar à 

academia, às instituições, aos órgãos de interesse, à sociedade e aos profissionais de 

enfermagem, visibilidade para a  implantação de um modelo tecnoassistencial de 

qualidade. Permita ainda, a reorganização e adequação de um modelo de funcionamento 

normatizado, regular e livre de danos e erros causados por imperícia, imprudência e 

negligência por parte dos profissionais de Enfermagem. Por fim, buscar agregar condições 

para o desenvolvimento da  Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e 

Processo de Enfermagem (PE), com respeito, qualidade e reconhecimento dos profissionais 

de enfermagem. 

O presente estudo também  revela a necessidade de continuação das investigações, 

visto que em sua missão o conselho pode auxiliar a mudança da realidade posta na 

enfermagem, e o desenvolvimento de pesquisas nestes órgãos pode fundamentar o  

direcionamento do caminho institucional no alcance de resultados. Com este estudo, 

espera-se despertar a busca por outras pesquisas com os resultados diversos da 

fiscalização, como também  de outros nichos de atuação do DEFIS/COREN-RJ.  

Considerando-se que a Enfermagem precisa possuir expressão mundial como 

prática de trabalho sócio sanitário, não se pode levar em conta apenas o quantitativo da 

força trabalho de cerca de dois milhões e meio de trabalhadores entre Enfermeiros, 
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Técnicos e Auxiliares de enfermagem. Por ser um trabalho de expressiva demanda da 

sociedade, a Enfermagem  precisa ter presença em todos os âmbitos da prestação de saúde, 

possuindo condições de responder às questões que ora se apresenta, no caso a ausência da 

legalidade do exercício profissional nas ILPIs. 
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2- BASES CONCEITUAIS 

 

 

2.1 – POLÍTICAS PÚBLICAS NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

 

O envelhecimento é um processo natural, gradativo e contínuo que começa no 

nascimento e se estende por todas as fases da vida culminando com a morte. Provoca 

mudanças nas funções e estrutura do corpo, tornando-o mais suscetível aos fatores 

prejudiciais, e que podem ser tanto internos (falha imunológica, renovação celular 

comprometida, etc.) como externos (acidentes, estresse ambiental, etc.).
21 

Junto ao processo do envelhecimento da população, o número de instituições 

destinadas ao asilamento em nosso país começou a crescer  a partir das últimas décadas do 

século XXI. Ao mesmo tempo, foi se criando uma estrutura legal para regular suas 

atividades. Esse crescimento ocorreu como resposta às demandas de uma sociedade, ao 

aumento da expectativa de vida e à diminuição da disponibilidade de recursos familiares 

para o cuidado dos idosos.
22

 

É incontestável o processo pelo qual a sociedade mundial passa a se reorganizar por 

conta do envelhecimento populacional. A reorganização tem impacto nas esferas 

econômica, política, social e claro, nos modelos assistenciais em saúde. O envelhecimento 

da população e o aumento da sobrevivência de pessoas, com redução da capacidade física e 

cognitiva, estão exigindo que as ILPIs ofereçam, além de apoio social, serviços de 

assistência à saúde.
21 

Portanto, espera-se o aumento na demanda pelo atendimento institucional integral 

aos idosos que acompanham este crescimento populacional, porém com diminuto controle 

social ou organizacional na contemporaneidade. Dentro dessa realidade, torna-se urgente a 

percepção da evolução que essas instituições tem sofrido nos últimos anos, cujo melhor 

espelho são as transformações ocorridas na legislação relativa ao asilamento dos 

idosos.
22,23
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As primeiras iniciativas de proteção às pessoas idosas, na legislação brasileira, 

ocorreram em 1974, com a criação da Portaria nº 82, de 04 de julho, do Ministério da 

Previdência e Assistência Social – MPAS, por intermédio do Instituto Nacional de 

Previdência Social. Esse Instituto exercia, mediante acordos com instituições da 

comunidade, atendimentos por meio de internação a aposentados e pensionistas do 

Instituto Nacional de Previdência Social -  INPS a partir dos 60 anos.
23

 

 A aprovação nas instituições ocorria em decorrência do desgaste físico e mental 

dos idosos, carecimento de recursos próprios e familiares para sua manutenção e da 

ausência ou abandono familiar. Em 1976, o programa que estava sob encargo do INPS 

passou para a Legião Brasileira de Assistência – LBA. A transferência do programa 

conferiu à LBA a execução da Política Nacional de Apoio à Pessoa Idosa.
19

 

Desta forma, a Assistência Social tem como objetivo garantir benefícios, serviços e 

programas às pessoas idosas e suas famílias. E, ainda, articular-se com as políticas sociais 

como educação, saúde, previdência social, trabalho, transportes públicos, habitação e 

saneamento. Sua intenção é assegurar um nível de qualidade de vida e avanços nos índices de 

inclusão social, econômica, política e cultural.19 

Nesse contexto, é relevante entender a lacuna de conhecimento que se encontra, na 

literatura nacional e internacional, quanto a inclusão das ILPIs como modelo de 

Assistência Social. Encontra-se, que as Instituições prestam serviços, tanto na área Social 

quanto na área sanitária, sendo assim objeto de ação de ambas as esferas. Pode-se portanto, 

dizer que as ILPIs são um tipo especial de Instituição mista, ou seja, de natureza sócio 

sanitária.
19-23

 

As regulamentações criadas nas últimas décadas refletem diretamente a visão de 

mundo e cidadania que preside o Texto da Constituição Federal de 1988, na qual os idosos 

passaram a ser definidos como sujeitos de direitos diferenciados. Esta atenção se efetiva 

através da construção de uma rede de seguridade social, que tem como apoio um tripé 

composto por Previdência, Saúde e Assistência Social.
24

 

Segundo a Constituição de 1988, cabe à assistência social atender a quem dela 

necessitar, tendo como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice.
24,25

 

Em 1990 foi sancionada a Lei 8080/80, criando a Política Nacional de Saúde 

(PNS), dispondo sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
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assim como sobre a organização e o funcionamento dos serviços.
 
Partindo dessa Legislação 

de base foram criadas, ao longo do tempo, legislações setoriais cuidando de grupos ou 

modalidades específicas de atenção à saúde. A Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) 

é uma das  Políticas setoriais que vieram a se consolidar a partir da PNS.
26,27

 

No âmbito da Previdência Social, a Lei Orgânica da Assistência Social ( LOAS) 

Lei nº 8742/93, prevê que se preste especial proteção aos cidadãos na velhice. Isso se 

traduz na garantia de um salário mínimo mensal – Benefício de Prestação Continuada 

(BPC). Desde que o idoso comprove não possuir, ele próprio ou sua família, recursos para 

prover seu sustento.
1 

Já em 1994, foi promulgada a Política Nacional do Idoso (PNI), Lei nº 8.842/94, 

que cria os Conselhos do Idoso. Nela não se encontra maiores referências a assistência 

asilar, no entanto, no Decreto nº 1948/96, que a regulamenta, essa assistência é assegurada 

aos idosos, devendo ser prestada pela União, Estados e Municípios.
27

 

Em 1999, o Ministério da Saúde elaborou a Política Nacional de Saúde do Idoso 

(PNSI), cujos eixos principais são: a prevenção, dentro dos ideais da promoção de saúde e 

do atendimento multidisciplinar; com foco na capacidade funcional; e participação 

popular. Essa Política se efetiva através das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) e da 

Estratégia saúde da família (ESF).
26

 

Em 2003, o Estatuto do Idoso, Lei 10741/03, representa um avanço legal, pois 

regulamenta princípios já garantidos pela Constituição Federal de 1988, mas que até então 

se encontrava pouco respaldo legal para se afirmarem na prática. O Estatuto consiste em 

118 artigos sobre diversas áreas dos direitos fundamentais e necessidades de proteção dos 

idosos como também institui crime o seu desrespeito. Nesse documento, encontra-se 

referência às ILPIs no Título IV – Da Política de atendimento ao idoso – Capítulos II a VI 

– onde são apresentados requisitos, princípios norteadores, regras de fiscalização e 

penalidades. As ILPIs também são citadas nos Capítulos sobre Assistência Social e 

Habitação, artigos 35 e 37, respectivamente.
29,30 

Como instrumentos de controle social para as políticas públicas em geral, foram 

institucionalizados, a partir da Constituição de 1988, os Conselhos de Gestão por   

segmentos – como educação, saúde, trabalho e assistência social – ou por áreas temáticas, 

como o Conselho da Mulher, do Negro, da Pessoa Idosa. O Conselho Municipal da Pessoa 

Idosa, possui a premissa de fiscalizar as entidades de atendimento ao idoso, e 
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especificamente as ILPIs, como também  zelar pelo cumprimento e  atendimento às normas 

do Estatuto do Idoso e da Política Nacional do Idoso.
12,24 

Especificamente no campo da saúde pública, em 2006 foi publicado, através da 

Portaria nº 399/GM/MS, o documento Diretrizes do Pacto pela Saúde, que contempla o 

Pacto pela Vida e traça diretrizes sobre a Saúde da Pessoa Idosa.
12-24

A finalidade 

primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a 

autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e 

individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde. Essa política se efetiva através de um trabalho integrado entre as 

ILPIs e a rede de atenção primária à saúde, como o Programa de Agentes Comunitários da 

Saúde (PACS), Estratégia de Saúde da Família (ESF), serviços de saúde mental, entre 

outros, incluindo-a nesta Rede de Atenção à Saúde.
24

 

Esses serviços devem estar integrados com a rede hospitalar e níveis de 

atendimento à saúde mais complexos, mediados pelo controle social. As atividades devem 

abranger tanto os idosos abrigados em instituições como aqueles que vivem na 

comunidade.
12-24-27

As ações públicas nessa área estão também ligadas ao estabelecimento 

de normas e sua fiscalização, através dos Serviços de Vigilância Sanitária dos três níveis 

de governo. Ou seja, o governo federal estabelece as normas e padrões de atendimento, e 

os governos estaduais e municipais se encarregam das ações descentralizadas de 

fiscalização, orientação e prevenção de riscos e agravos à saúde, aos quais deveriam 

resguardar a população idosa institucionalizada e a sociedade civil.
12-24-31 
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2.2- ÉTICA E LEGISLAÇÃO: PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS E HISTÓRICAS 

 

 Pode-se dizer que, a partir dos textos de Platão e Aristóteles, que no Ocidente a 

ética ou filosofia moral se inicia em Sócrates. Para ele, o conceito de ética iria além do 

senso comum da sua época “o corpo seria a prisão da alma e que podem ser rememorados 

pelo aprendizado. Esta bondade absoluta do homem tem relação a uma ética apriorística 

pertencente a alma e que o corpo para reconhecê-la terá que ser purificado”.
32

 

O dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano diz que ética é a ciência da conduta 

que se considera desde o ponto de vista da intenção do sujeito, a de sua disposição 

interior.
32

 Todo ser humano é dotado de uma consciência moral, que o faz distinguir entre 

certo ou errado, justo ou injusto, bom ou ruim, com isso é capaz de avaliar suas ações. Esta 

vem a ser os valores, que se tornam os deveres, incorporados por cada cultura e que são 

expressos em ações.
32

 

 A ética é a ciência do dever, da obrigatoriedade a qual rege cada conduta humana. 

Isso implica dizer que a ética pode ser conceituada como o estudo dos juízos de apreciação 

que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e 

do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo absoluto.
33

 

Pode-se definir ética como um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar 

que guiam, ou chamam a si a autoridade de guiar as ações de um grupo em particular 

(moralidade), ou, também o estudo sistemático da argumentação sobre como nós devemos 

agir (filosofia moral). A simples existência da moral não significa a presença explícita de 

uma ética, entendida como filosofia moral, pois é preciso uma reflexão que discuta, 

problematize e interprete o significado dos valores morais.
33

 

 Existe uma profunda ligação entre ética e filosofia: a ética nunca pode deixar de ter 

como fundamento a concepção filosófica do homem que dá uma visão ampla deste, como 

ser social, histórico e criador. Existem conceitos com os quais a ética trabalha de maneira 

específica, como os de liberdade, necessidade, valor, consciência, sociabilidade, que  

pressupõe um prévio esclarecimento filosófico.
33

 

 Já relacionado ao Código de Ética Profissional, este pode ser definido como um 

conjunto de normas, direitos e princípios morais que servem como fundamentos para 

orientar o exercício da profissão. A partir de padrões de condutas que representam o que se 

espera de uma determinada classe profissional.
34
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No Código de Ética e Legislação dos Profissionais de Enfermagem, a Resolução 

Cofen  311/07, que aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, revogando a Resolução Cofen 247/2000, destaca em seu Preâmbulo, que a 

enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 

construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se 

processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se também na prestação de serviços à 

pessoa, família e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida.
35

 

Enfoca que, o aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo 

processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social 

e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com 

reflexos no  campo Científico e Político.
 35

 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, reformulado em 2007, está 

organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições 

pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. Foi levado também em 

consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os 

interesses do profissional e de sua organização. Centrado na pessoa, família e coletividade 

e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por 

uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda população.
 35

 

O presente Código teve como referência os postulados da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (1948) e 

adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha (1949), contidos no Código de 

Ética do Conselho Internacional de Enfermeiros (1953) e no Código de Ética da 

Associação Brasileira de Enfermagem (1975).
34

 

 Teve como referência, ainda, o Código de Deontologia de Enfermagem do 

Conselho Federal de Enfermagem (1976), o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (1993) e as Normas Internacionais e Nacionais sobre Pesquisa em Seres 

Humanos Declaração Helsinque (1964), revista em Tóquio (1975), em Veneza (1983), em 

Hong Kong (1989) e em Sommerset West (1996) e a Resolução 196 do Conselho Nacional 

de Saúde, Ministério da Saúde (1996).
34

 

 Cada profissão elabora seu código objetivando fornecer subsídios para o agir e o 

pensar do profissional, além de prover informações que visam à proteção do profissional, 

sua categoria e todos que dela dependem. 
34
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No contexto da enfermagem, o Código de Ética Profissional, tem por objetivo 

estabelecer parâmetros relacionados aos direitos, proibições, deveres e responsabilidades 

para o exercício da enfermagem frente às relações profissionais no contexto do cuidado 

com a pessoa, família e comunidade, as relações com a equipe interdisciplinar, com as 

organizações da categoria e organização empregadora, o sigilo profissional, o ensino, a 

pesquisa e a produção técnico-científica e a publicidade, além de estabelecer as infrações e 

penalidades, independentemente da atuação, na assistência, no ensino, na pesquisa ou no 

gerenciamento, de modo que todos os profissionais de enfermagem conheçam e façam 

cumprir os preceitos éticos contidos no CEPE.
34

 

Destaca-se que, também foi promulgada a Resolução Cofen 370/10, que altera o 

Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem para aperfeiçoar as 

regras e procedimentos sobre o processo ético profissional que envolve a categoria de 

enfermagem, revogando a Resolução Cofen 252/2001. 
36

 

Na Resolução Cofen 370/10, estão contempladas as infrações e penalidades que 

devem ser imputadas aos que não cumprirem os preceitos éticos e legais no âmbito de sua 

atuação profissional. Assim sendo, e considerando a obrigatoriedade de todos os 

profissionais de se inscreverem em seu órgão de classe para que seu exercício profissional 

seja considerado legalizado, os órgãos de classe têm o poder de determinar sanções àqueles 

que violarem os preceitos éticos aprovados no Código de Ética Profissional.
34-36

 

 A responsabilidade ética enfoca a conduta profissional do enfermeiro compatível 

com os deveres, princípios, direitos, responsabilidades e proibições disciplinadas pelos 

órgãos competentes da Enfermagem. O agir do enfermeiro deve ser pautado pelos 

princípios éticos e morais respeitando sempre a dignidade humana. 
34-37

 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem considera infração ética a 

ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às 

disposições normatizadas por lei.
34

 

Destaca-se que um dos fatores que contribuem para a prestação da assistência de 

enfermagem ética e segura é o conhecimento do enfermeiro sobre os aspectos legais, 

direitos e obrigações implícitas no próprio exercício profissional, uma vez que este pode 

exercer influências na tomada de decisões. 
34

 

Não se pode desconsiderar a Lei Magna que no seu Art. 5º, parágrafo X da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988,diz: "são invioláveis a intimidade, 
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a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.
12

 

Sendo assim, o enfermeiro, ao prestar assistência, deve assegurar que os clientes 

estarão livres de danos decorrentes de imprudência, imperícia e negligência, conforme 

preconiza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
34

 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem prevê o exercício da profissão 

assegurando à pessoa ou à comunidade informações sobre a assistência prestada ou 

planejada, sem distinção de raça, credo ou idade, reconhecendo a capacidade cognitiva e 

emocional na relação estabelecida no cuidado. Dessa forma, a postura ética do profissional 

de enfermagem deve observar os aspectos éticos na assistência à pessoa idosa.
34-38

 

Nesse sentido, os Conselhos de Classe como o COREN – RJ, devem considerar as 

ILPIs como destaque no planejamento das fiscalizações, já que se pode constatar que todos 

os profissionais respondem por seus atos e que a atividade profissional impõe uma atuação 

habilidosa, segura, o que resultará em benefícios e resguardo a quem necessitar de 

assistência e também ao enfermeiro que a prestar. Desse modo, presta-se ao idoso, tanto 

um espaço como pessoa sob o aspecto legal, quanto o direito a uma assistência de 

enfermagem de qualidade, livre de danos decorrentes de: imperícia, imprudência e 

negligência, itens de  propriedade inatingível de todo indivíduo.
37
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2.3– FISCALIZAÇÃO ÉTICO PROFISSIONAL E OS QUATRO PILARES 

BALIZADORES. 

 

A primeira regulamentação do exercício profissional de Enfermagem foi mediante a 

Lei 2604, de 17 de setembro de 1955. Tal Lei permitia a participação de leigos no 

exercício da enfermagem, como diz o Art.2º, Poderão exercer a enfermagem no país: 1) 

Enfermeiro, 2) Obstetriz, 3) Auxiliar de enfermagem, 5) Enfermeiros práticos ou práticos 

de enfermagem, 6) Parteiras práticas.
39 

De acordo com a Lei, a fiscalização do exercício profissional de Enfermagem  era 

realizada pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, como menciona o Art. 9º, 

“Ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, órgão integrante do Departamento 

Nacional de Saúde, cabe fiscalizar, em todo o território nacional, diretamente ou por 

intermédio das repartições sanitárias correspondentes nos Estados e Territórios, tudo que se 

relacione com o exercício da enfermagem.” 
39 

Após 18 anos subordinados à fiscalização do Serviço Nacional de Medicina, 

finalmente em 12 de Julho de 1973, através da Lei 5.905/73,  houve à Criação do Sistema 

COFEN-CORENs, oficializado nos Artigos: 

 

Art. 1º São criados o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

e os Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN), constituindo 

em seu conjunto uma autarquia, vinculada ao Ministério do 

Trabalho e Previdência Social. 

   

Art. 2º - O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos 

disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das 

demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem.
11

 

 

Portanto, o Sistema COFEN-CORENS, trata de uma autarquia pública federal, com 

competências fixadas pela Lei Federal nº 5.905/73, para normatizar, fiscalizar e disciplinar 

a atuação dos profissionais de enfermagem, livremente, em consonância com os termos 

constitucionais declarados.
11 

Em Abril de 1975 foi empossado o primeiro Plenário do Conselho Federal de 

Enfermagem, que teve como tarefa além de instalar, inicialmente, os vinte e dois 

Conselhos Regionais de Enfermagem, registrar os títulos de todo pessoal de Enfermagem 
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até então inscrito no Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), cujo acervo foi 

transferido para o Conselho Federal (COFEN, 1999, p. 72).
11

 

E, em 25 de junho de 1986 a Lei 7498 que regulamenta o Exercício Profissional de 

Enfermagem e derroga a LEI 2604/55 oficializado em seu artigo: 

 

 

Art. 2º - A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem 

ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no 

Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde 

ocorre o exercício. 

 

Parágrafo único: A enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de 

Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de 

habilitação.
15 

 

A lei nº 5.905/73, em seu artigo 8º, concedeu para tais organizações profissionais as 

seguintes competências: aprovar seu regimento interno e os dos Conselhos Regionais;  

instalar os Conselhos Regionais;  elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e 

alterá-lo, quando necessário, ouvidos os Conselhos Regionais; baixar provimentos e 

expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos 

Conselhos Regionais; dirimir as dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais; apreciar, 

em grau de recursos, as decisões dos Conselhos Regionais; instituir o modelo das carteiras 

profissionais de identidade e as insígnias da profissão; homologar, suprir ou anular atos dos 

Conselhos Regionais; aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da 

autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes; promover estudos e campanhas para 

aperfeiçoamento profissional;  publicar relatórios anuais de seus trabalhos; convocar e 

realizar as eleições para sua diretoria; exercer as demais atribuições que lhe forem 

conferidas por lei. 
11 

Quanto aos CORENs, que estão subordinados ao COFEN, compete, segundo o 

artigo 15º da mesma lei: deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento; 

disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho 

Federal;  fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal; manter o 

registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição; conhecer e decidir os 

assuntos atinentes à ética profissional impondo as penalidades cabíveis; elaborar a sua 

proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à 
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aprovação do Conselho Federal; expedir a carteira profissional indispensável ao exercício 

da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de 

identidade; zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam; publicar relatórios 

anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados; propor ao Conselho 

Federal medidas visando à melhoria do exercício profissional; fixar o valor da anuidade; 

apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada 

ano; eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal; exercer as demais 

atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo Conselho Federal.
11

 

E é no seio dos CORENs que se encontram os departamentos de fiscalização, parte 

de um processo educativo, e não punitivo, onde a prevenção das infrações éticas e legais 

assume um papel importante (BRASIL, 2011a).
14 

Para que  o processo educativo se consolide é necessária, além do enfermeiro fiscal, 

a presença dos demais agentes do sistema de fiscalização do exercício profissional de 

enfermagem, que compreendem: os conselheiros federais e regionais de enfermagem; os 

integrantes da câmara técnica de fiscalização; o chefe do departamento de fiscalização, os 

auxiliares de fiscalização, e os representantes.
14

A união desses atores, possibilitam o 

desenvolvimento de uma fiscalização com resolubilidades na ponta.  

A fiscalização ético profissional de enfermagem está regulamentada pela Resolução 

COFEN 374/11, que cria os critérios balizadores do processo de fiscalizatório e, designa 

aos Departamentos de Fiscalização (DEFIS), essa missão. Como ressaltado anteriormente 

são pilares desta fiscalização: Combater a Ilegalidade do Exercício Profissional; Orientar e 

estimular a Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); 

Combater e notificar o Dimensionamento inadequado de Pessoal de Enfermagem;  

Orientar e esclarecer sobre o Exercício Profissional pautado nas legislações  afins.
14 
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2. 4 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

O surgimento das instituições para idosos não é recente, esses locais asilares 

constituem  a modalidade mais antiga e universal de atenção ao idoso fora de sua família. 

No Brasil Colônia, o Conde de Resende defendeu que os soldados velhos mereciam uma 

velhice digna e “descansada”. Já em 1794, no Rio de Janeiro, começou então a funcionar a 

Casa dos Inválidos, não como ação de caridade, mas como reconhecimento àqueles que 

prestaram serviço à pátria, para que tivessem uma velhice tranquila.
9 

Sobressai-se também a criação da  primeira instituição para idosos no Rio de 

Janeiro em 1890, o Asilo São Luiz para Velhice desamparada, existente até hoje. O 

surgimento desse, começa a dar visibilidade a velhice provocando movimentos sociais e 

normativas referentes a proteção integral a saúde do idoso.
40 

As Instituições de Longa permanência também despontam como respostas as 

demandas de um novo perfil da sociedade, onde se aumenta a perspectiva de vida e 

diminui a disponibilidade dos recursos familiares para o cuidado com seus idosos.  

As normativas surgem em 1989, sendo a primeira  portaria,  nº 810/1989  do 

Ministério da Saúde com fins de aprovar normas e padrões para o funcionamento de casas 

de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento de idosos, a 

serem observados em todo o território nacional.
41 

Já em 2001 se cria, a Portaria MPAS 73/2001, que regulamenta a Política Nacional 

do Idoso - Lei 8.842/94, define como atendimento integral institucional, aquele prestado 

em uma instituição asilar, prioritariamente aos idosos sem famílias, em situação de 

vulnerabilidade, oferecendo-lhes serviços nas áreas social, psicológica, médica, de 

fisioterapia, de terapia ocupacional, de enfermagem, de odontologia e outras atividades 

especificas para este segmento social.
27-42

 

A Lei 8.842/94 possui como premissa, que os estabelecimentos de atendimento 

integral à saúde do idoso, devem possuir locais físicos equipados para atender pessoas com 

60 anos e mais, sob regime de internato, mediante pagamento ou não, durante um período 

indeterminado. E, que também disponham de um quadro de recursos humanos para atender 

às necessidades de cuidados com assistência, saúde, alimentação higiene, repouso e lazer 

dos usuários como também desenvolver outras atividades que garantam qualidade de vida 

dos idosos institucionalizados.
27-42 
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Internacionalmente é dito que, os Lares de idosos devem propor aos residentes, 

autonomia, dignidade, alimento, apreciação, competência funcional, a individualidade, a 

atividade significativa, o conforto físico , privacidade, relacionamentos , segurança e bem-

estar espiritual. 
43 

O atendimento integral Institucional, é aquele prestado em uma instituição asilar, 

prioritariamente aos idosos sem famílias, em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes 

serviços nas áreas social, psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de 

enfermagem, de odontologia e outras atividades específicas para este segmento social. As 

ILPIs, devem ser classificadas segundo as modalidades, observando a necessidade e 

especialização de atendimento integral à saúde do idoso.
42 

A Instituição que possui sua Classificação de cuidados ao idoso na Modalidade I, é 

um local  destinado ao cuidado de  idosos independentes para Atividades da Vida Diária 

(AVD).Mesmo que requeiram o uso de algum equipamento de autoajuda, isto é, 

dispositivos tecnológicos que potencializam a função humana. Como por ex., andador, 

bengala, cadeira de rodas, adaptações para vestimenta, escrita, leitura, alimentação, 

higiene, etc.
42

 

Já as que recebem a  classificação na Modalidade II, caracterizam-se como, cuidado 

aos  idosos dependentes e independentes que necessitam de auxilio e de cuidados 

especializados, como também, exijam controle e acompanhamento adequado de 

profissionais de saúde. Ressalte-se que nessa modalidade de atendimento e cuidados aos 

idosos, não serão aceitos residirem nas ILPIs, idosos portadores de dependência física 

acentuada nem de doença mental incapacitante.
42 

Já no que diz respeito, as Instituições que recebem, classificação de atendimentos e 

cuidados na Modalidade III, esses locais se destinam, ao acolhimento de  idosos 

dependentes que requeiram assistência total da equipe de enfermagem, no mínimo, em uma 

Atividade da Vida Diária (AVD), nesse caso, o local necessita de uma equipe 

interdisciplinar de saúde com atendimento integral à saúde do idoso institucionalizado nas 

ILPIs.
42

 

 Outra regulamentação em exercício despontada em 2005,  pela Diretoria Colegiada 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC 283/05), aprova no seu Art. 1º,o 

regulamento Técnico que define normas de funcionamento para as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos, de caráter residencial.
10 
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Para realizarem a classificação desses estabelecimentos, a RDC 283/0510, leva em 

consideração o  Grau de Dependência do Idoso caracterizados pelas necessidades  de 

cuidados relacionados a assistência integral a saúde do idoso, conforme descrito abaixo: 

 

a) Grau de Dependência I – idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 

equipamentos de autoajuda; 

b) Grau de Dependência II – idosos com dependência em até três atividades de 

autocuidado diário tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem 

comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; 

c) Grau de Dependência III – idosos com dependência que requeiram assistência 

em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com 

comprometimento cognitivo.
 

 

 

Desse modo, atualmente, as ILPI são regulamentadas pela Vigilância Sanitária e 

devem prestar atendimento integral institucional ao seu público-alvo, pessoas de 60 anos e 

mais, dependentes ou independentes, que não dispõem de condições para permanecer com 

a família ou em seu domicílio.
10

 

O Sistema COFEN/COREN embasado na Lei do Exercício Profissional 7498/86 

entende,  que as ILPIs  por se tratarem  de um nicho de assistência social e sanitária  à 

saúde dos idosos,  e possui profissionais de enfermagem 24horas na assistência integral ao 

residente, estabelecido que o seu dimensionamento de pessoal seja realizado pela Res. 

COFEN 293/04, que, fixa e estabelece parâmetros do quadro de profissionais de 

enfermagem nas unidades assistenciais, das instituições de saúde e assemelhados, como 

instrumento de planejamento, controle, regulação e avaliação da assistência prestada, 

levando-se em consideração a classificação de pacientes pelo Sistema de Classificação de 

Pacientes (SCP)
 15-18

 em que: 

 

 PACIENTE DE CUIDADO MÍNIMO: Cliente/paciente estável sob o ponto de 

vista clínico e de enfermagem, e autossuficientes quanto ao atendimento das 

necessidades humanas básicas; 

 PACIENTE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS: Cliente/paciente estável sob 

o ponto de vista clínico e de enfermagem, requerendo avaliações médicas e de 

enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o 

atendimento das necessidades humanas básicas; 
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 PACIENTE DE CUIDADOS SEMI-INTENSIVOS: Cliente/paciente 

recuperável, sem risco iminente de morte, passíveis de instabilidade das 

funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e 

especializada; 

Sendo assim, a Res. 293/04 também considera, além do SCP, as horas de assistência 

de enfermagem, os turnos e a proporção funcionário leito, levando em consideração 

também as atribuições de cada elemento da equipe e suas responsabilidades, assim como as 

atribuições PRIVATIVAS do Enfermeiro, previstas no Decreto Lei 94406/87 e na Lei 

7498/86. Para efeito de cálculo, a resolução determina como horas de enfermagem, por 

leito, nas 24 horas: 

- 3,8 horas de enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou auto cuidado; 

- 5,6 horas de enfermagem, por cliente, na assistência intermediária; 

- 9,4 horas de enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva; 

Ao cliente crônico com idade superior a 60 anos, sem acompanhante, com 

demanda de assistência de enfermagem intermediária ou semi-intensiva deverá ser 

acrescido de 0,5 às horas de enfermagem especificadas no Art. 4º desta resolução. 

Ao correlacionar as classificações dos idosos de acordo com o grau de dependência, 

a modalidade das atividades de vida diária, e o sistema de classificação de pacientes 

(segundo a Resolução COFEN nº 293/2004), segundo explicitado no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

Quadro 1.  Comparativo das classificações dos Idosos da RDC 283, Recursos Humanos 

(Portaria nº 73 MPAS)e Resolução COFEN 293/04 em número de horas requeridas por 

profissionais de nível superior (NS) e nível médio (NM). Niterói, 2015. 

 

 

Ativida

des de 

Vida 

Diária 

(AVD) 

 

Grau de 

Dependênci

a 

(RDC nº 

283/2005) 

 

Modalidade 

(Portaria 

MPAS nº 

73) 

 

 (Resolução COFEN nº 293/2004) 
Recursos 

Humanos 

(Portaria MPAS 

nº 73) 

 

Sistema de 

Classificação 

de Pacientes 

 

NS 

 

NM 

 

NS 

 

NM 

 

Indepen

dentes 

 

I 

 

I (40 idosos) 
 

Cuidados Mínimos 

 

24H 

 

24H 

 

00 

 

00 

 

Depende

ntes/in-

depende

ntes  

 

II 

 

II (22 idosos) 
 

Cuidados 

Intermediários  

 

24H 

 

24H 

 

08H 

 

24H 

 

Depen- 

dentes 

em 

todas as 

atividad

es 

 

III 

 

III (20 idosos) 
Cuidados Semi- 

intensivo 

 

24H 

 

24H 

 

24H 

 

48H 

NS - nível superior; NM - nível médio 

 

 

Portanto, às  caracterizações a assistência à saúde do idoso versus recursos 

humanos, estabelecidas pela Portaria MPAS 73/01 e RDC 283/05 estão em desacordo com 

a  Resolução COFEN 293/04, a Lei do Exercício Profissional 7498/86 e Decreto que a 

regulamenta 94406/87.
40 

Observa-se que na modalidade II, a Portaria MPAS nº 73/01, determina que sejam 

desenvolvidas 08 horas diárias de assistência do Enfermeiro ao idoso e 24 horas diárias de 

assistência dos auxiliares e técnicos de Enfermagem ao idoso. Já na Modalidade III, a 

Portaria MPAS nº 73/01, determina 24 horas de assistência do enfermeiro ao idoso e 48 

horas de assistência  dos auxiliares e técnicos de Enfermagem ao idoso. As normativas em 
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questão não levam em consideração o cuidado de enfermagem nas 24 horas de 

funcionamento do estabelecimento, apesar do idoso necessitar dos cuidados de 

enfermagem nas 24 horas de seu funcionamento. 
 

As Portarias e Resoluções tratam de um dimensionamento para modalidades 

assistenciais, sem continuidade ininterrupta. A Lei do Exercício Profissional de 

Enfermagem 7498/86 e a Resolução COFEN 293/04, que trata sobre o Dimensionamento 

de Pessoal, dispõe que o cuidado de enfermagem deve ser dimensionado com base no 

Sistema de Classificação do cuidado dos pacientes para as 24 horas de funcionamento da 

instituição, levando em conta as horas de assistência de enfermagem, por turnos e 

proporção funcionário/leito ativo. 
15-18

 

A modalidade assistencial na qual estão inscritas as Instituições de Longa  

Permanência para Idosos, não deve impedir que as entidades de fiscalização do exercício 

profissional, como o COREN-RJ, desenvolvam suas ações legais e normativas nesses 

nichos de atuação. Neles se agregam a equipe de enfermagem, como sua maior força tarefa 

de trabalho. Nelas são desenvolvidas ações de enfermagem no  atendimento integral à 

saúde do idoso institucionalizado nas 24 horas de funcionamento.  
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2.5- A SEGURANÇA DO PACIENTE NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

  

 A preocupação com a  qualidade do cuidado e com a segurança do paciente nas 

instituições de saúde tem surgido em âmbito global. A segurança do paciente tornou-se um 

dos temas mais discutidos em todo o mundo, teve seu início na última década do século 

XX, após a publicação do relatório do Institute of Medicine dos EUA que apresentou os 

resultados de vários estudos que revelaram a crítica situação de assistência à saúde daquele 

país. Dados apontaram que de 33,6 milhões de internações 44.000 a 98.000 pacientes, 

aproximadamente, morreram em consequência de eventos adversos.
44

 

Desde então a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem demonstrado sua 

preocupação com a segurança do paciente e adotou esta questão como tema de alta 

prioridade na agenda de políticas dos seus países membros a partir do ano 2000. Em 2004, 

criou a Aliança Mundial para Segurança do Paciente, visando a socialização dos 

conhecimentos e das soluções encontradas. 
44 

Esta aliança tem também o objetivo de conscientizar e conquistar o compromisso 

político, lançando programas, gerando alertas sobre aspectos sistêmicos e técnicos e 

realizando campanhas internacionais que reúnem recomendações destinadas a garantir a 

segurança dos pacientes ao redor do mundo.
44,45 

Em 2006, foram definidas as 06 metas internacionais de Segurança ao Paciente, 

essas foram desenvolvidas a partir da análise de causa-raiz de eventos sentinela reportados 

voluntariamente a Joint Commission nos Estados Unidos desde 1995. Sendo essas metas,  

estabelecidas para serem implantadas nas instituições hospitalares americanas. 
45 

As ILPIs, por se tratarem de um modelo de atendimento caracterizado como o da  

assistência Social, apesar de oferecer diversos atendimentos nas áreas clínicas e 

terapêuticas, não se encontra nesses locais, a implantação do Programa de Segurança ao 

Paciente, mas diante dos serviços oferecidos aos idosos institucionalizados, dentro da 

esfera sócio sanitária, pode-se incluir cinco  das seis metas internacionais e as nacionais de 

Segurança ao Paciente nas ILPIs.
46

 

Corroborando com o exposto, não foi encontrada na literatura brasileira nenhuma 

contribuição sobre a utilização e/ou elaboração de instrumentos que sirvam para avaliar  a 

segurança do paciente em uma instituição de longa permanência para idosos, tornando-se 
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uma preocupação científica de um grupo de estudos e pesquisa voltado à saúde do idoso, 

construir uma ferramenta com esta finalidade. 
47

 

No sentido das ILPIs, os indicadores de segurança do paciente desenvolvidos pela 

Agência  de Investigação de Saúde e Qualidade (AHRQ) representam uma opinião. Para 

detecção de erros na administração de medicamentos, mostra que a observação direta pode 

detectar um grande número de erros e é altamente confiável nas configurações de cuidados 

de longo prazo e de internações longas. Esta abordagem também pode ser utilizada para a 

detecção de erros de dispensação.
48

 

Embasados nas metas internacionais de segurança ao paciente, O Ministério da 

Saúde em 2013 institui a Portaria nº 529/13 que trata do Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP) e dispõe sobre a, promoção e apoio a implementação de iniciativas 

voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de 

serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança 

do Paciente nos estabelecimentos de saúde.
49 

No Brasil, a difusão do programa ainda se dá muito no ambiente hospitalar, porém 

internacionalmente, há acreditações e normas estabelecidas apropriadamente para as ILPIs. 

Desse modo, torna-se fundamental para a qualidade da assistência ao idoso nas ILPIs, a 

implantação do Programa de Segurança ao Paciente institucionalizado nas ILPIs.
 

 
Não se constata nas inspeções fiscalizatórias das ILPIs, a implantação dos 

indicadores de segurança do paciente. Observa-se, que por se tratarem de nichos sociais,  e 

não serem considerados ou regulamentados, como estabelecimentos de saúde, diferente de 

outros países do mundo, que a assistência ao idoso se insere na esfera sócio sanitária. 

Pondera-se que a implantação dos indicadores de segurança ao paciente esteja 

negligenciada no Brasil. 

 Mesmo nos países que consideram a assistência ao idoso ocorram na esfera sócio 

sanitária, os  indicadores de segurança ao paciente nas ILPIs são consideravelmente mais 

baixos do que os escores do hospital de referência. Além disso, quase todos os escores de 

itens de lares de idosos foram consideravelmente inferiores às pontuações do hospital de 

referência. Estes resultados indicam que uma cultura de segurança menos desenvolvida 

existe em lares de idosos. Dessa forma, os residentes de lares de idosos podem estar em 

risco de danos como resultado de erros de segurança do paciente. 
50
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O instrumento que poderia ser utilizado para garantir a segurança do paciente nas 

ILPIs, se apresenta na RDC 283/05 que regulamenta o funcionamento das ILPIs, através da 

Notificação Compulsória, onde a equipe de saúde responsável pelos residentes deverá 

notificar à vigilância epidemiológica a suspeita de doença de notificação compulsória 

conforme o estabelecido no Decreto nº. 49.974-A - de 21 de janeiro de 1961, Portaria Nº 

1.943, de 18 de outubro de 2001, suas atualizações, ou outra que venha a substituir.
10

 

A RDC 283/05,  também alerta que as ILPIs devem notificar imediatamente à 

autoridade sanitária local, a ocorrência dos eventos sentinelas como: Queda com lesão e 

Tentativa de suicídio. 
10

 

É preciso observar os instrumentos de avaliação de qualidade assistencial às ILPIs, 

estes devem contribuir para a manutenção da funcionalidade do idoso, com a finalidade de 

intervir para manter a independência e autonomia do idoso, seja por meio de ações 

cuidativas, educativas ou por meio de cuidados gerenciais, voltados às 

estruturas/ambientes/contextos.
47

 

Quanto a avaliação de segurança do paciente dispostos na RDC 283/05, deve ser 

realizada levando em conta, no mínimo, os seguintes indicadores: taxa de mortalidade em 

idosos residentes, taxa de incidência de doença diarreica aguda em idosos residentes, taxa 

de incidência de escabiose em idosos residentes, taxa de incidência de desidratação em 

idosos residentes, taxa de prevalência de úlcera de decúbito em idosos residentes e taxa de 

prevalência de desnutrição em idosos residentes. 
10

 

Corroborando com necessidade de fiscalizar, o desenvolvimento da assistência de 

enfermagem com qualidade e segurança ao Paciente nos diversos nichos de 

funcionamento, o Sistema COFEN/CORENs dispõe da resolução 358/09, sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 

Enfermagem (SAE). Essa Resolução enfatiza, que o Processo de Enfermagem deve ser 

realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, 

em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem ao paciente. 
17

 

Destaca-se também, que a Resolução 358/09 deve ser realizada em todos os 

ambientes que se referem a  prestação de serviços de internação hospitalar, prestadoras de 

serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, 

entre outros, incluindo-se também as ILPIs. 
17
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Vale elucidar que ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 

de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, 

incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a 

alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o 

diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou 

intervenções de enfermagem a serem realizadas, face a essas respostas. 
15,16

 

Quanto ao Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade 

com o disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto nº 94.406, de 08 de 

junho de 1987, que a regulamenta, participam da execução do Processo de Enfermagem, 

naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro. 
15,16

 

A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, 

envolvendo: a) um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde e doença; b) os diagnósticos de 

enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença; c) as ações ou intervenções de enfermagem 

realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados; d) os resultados alcançados 

como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.
17

 

Em inúmeros países, a falta de indicadores de qualidade na segurança do paciente é 

uma grande preocupação. Encontram-se residentes nos lares de idosos com perda de peso, 

úlceras de pressão, infecções, dor, depressão, e outros problemas tratáveis ou evitáveis. 

Dessa forma, é demonstrado a necessidade de maior atenção aos padrões e níveis de 

assistência e  pessoal de enfermagem, a fim de assegurar a qualidade dos residentes nas 

ILPIs. Tais preocupações com a qualidade da segurança do paciente em ILPIs na Inglaterra 

levou ao desenvolvimento de novas normas e regulamentação para os  lares de idosos.
51,52

 

Mediante a importância de uma assistência de enfermagem pautada na segurança 

do paciente, e a implantação da SAE/PE, ao contribuírem de forma holística ao cuidado do 

idoso. Contempla-se o impacto que tal implantação traria a prática assistencial de 

enfermagem e a gerontologia. 

 

 

 

 



 

 

48 

 

 

 

 

3- METODO 

 

Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo de análise documental com  

abordagem quantitativa. 

A pesquisa utilizou-se de dados secundários dos relatórios circunstanciados 

padronizados pelo Departamento de Fiscalização do COREN-RJ, e como fundamento, a 

orientação da Resolução COFEN 374/11.Os relatórios circunstanciados, são elaborados 

pelos fiscais referentes as fiscalizações nas ILPIs,  no período de Janeiro de 2010 a 

Dezembro de 2013 

O estudo retrospectivo, refere-se aos que buscam informações em documentos e 

registros de eventos já acontecidos no passado. Na análise documental, empregam-se 

documentos para sua descrição. São considerados fontes documentais as tabelas 

estatísticas, relatórios, de empresas, documentos arquivados em repartições públicas, 

associações, igrejas, cartórios, hospitais, sindicatos, discursos, desenhos, memórias, 

depoimentos, diários, filmes, jornais. A avaliação desses documentos deve propor sua 

autenticidade, assim como a validade do conteúdo.
53

 

Já a abordagem da pesquisa quantitativa, é utilizada, quando se deseja assegurar a 

objetividade e credibilidade  dos achados, a questão proposta indica a preocupação com 

quantificação, quando se necessita comparar eventos ou quando for desejável replicar 

estudos.
53 

 

3.1 Amostragem: 

 

Para composição da amostra realizou-se o levantamento do quantitativo dos 

Processos Administrativos lavrados nas Instituições de Longa Permanência, no período de 

Janeiro de 2010 a Dezembro de 2013. 

Adotou-se este período como início do estudo, pois tratou-se do início da 

organização das atividades fiscais, através de processo seletivo para o Departamento de 

fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. Como 
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também, teve o início do registro uniforme em instrumento próprio, portanto com 

padronização dos relatórios circunstanciados. 

Estabeleceu-se como critério de inclusão: processos Administrativos lavrados nas 

Instituições de Longa Permanência para Idosos, que possuíam mais de uma fiscalização 

com elaboração de relatórios circunstanciados, onde foi possível realizar a avaliação dos 

resultados notificados  entre a primeira e a última visita de fiscalização. 

E, como critério de exclusão: Processos Administrativos autuados nas ILPIs para 

avaliação de liberação de Responsabilidade Técnica, pois esses, não possuem relatório 

circunstanciado padrão, nem fiscalização de diligência que possibilita a avaliação dos 

resultados;  Processos administrativos Éticos  autuados nas ILPI, pois também não 

possuem relatório circunstanciado padrão, nem fiscalização de diligência que possibilita a 

avaliação dos resultados, são relatórios de acompanhamento da Comissão de ética do 

Departamento de Fiscalização.  

No período delimitado para a pesquisa, realizaram-se 2650 inspeções fiscalizatórias 

(1313 inspeções em 2010, 448 inspeções em 2011, 470 inspeções em 2012 e 419 em 

2013), instaurou-se 1895 processos administrativos de fiscalização (240 processos em 

2010, 782 processos em 2011, 424 processos em 2012 e 449 processos em 2013). Destes, 

159 (6%) processos administrativos de fiscalização são referentes a Instituições de Longa 

Permanência de Idosos (46 instituições em 2010, 70 instituições em 2011, 19 instituições 

em 2012 e 23 instituições em 2013).   

Portanto, apesar da instauração dos 159 processos administrativos nas ILPIs, a 

amostra final foi composta 51 processos administrativos. Esses possuíam mais de uma 

fiscalização com elaboração de relatórios circunstanciados, tornando possível, realizar a 

avaliação dos resultados notificados entre a primeira e a última visita de fiscalização. 

 

3.2 Local de Estudo: 

Foi selecionado o Departamento de Fiscalização (DEFIS)localizado na sede do 

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ), no Centro da Cidade 

do Rio de Janeiro, nele são realizadas as atividades fim dos Conselhos, que buscam 

garantir o Exercício Profissional de Enfermagem seguro, de qualidade e eficaz para a 

sociedade civil. 
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Atualmente  o Departamento de Fiscalização (DEFIS)conta com um Enfermeiro 

fiscal concursado e chefe do departamento, um enfermeiro fiscal concursado adjunto da 

chefia do departamento, 34 enfermeiros fiscais concursados e vinte e seis agentes 

administrativos concursados, distribuídos entre a sede no município do Rio de Janeiro e as 

dez subseções de Campo Grande, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, 

Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes, 

proporcionando cobertura aos 92 municípios do Estado Rio de Janeiro. Dispõe de mais 

duas subseções em Macaé e Itaperuna que têm cobertura fiscal pelos fiscais lotados nas 

subseções de Cabo Frio, Nova Friburgo e Campos.
 

Considerando a existência de grande quantidade e diversidade de instituições de 

saúde, de assistência social e outros nichos que possuam ações do profissional de 

enfermagem. Houve a necessidade de se analisar o conjunto destas características, com 

vistas a identificação das semelhanças, afim de se desenvolver padrões de tempo e modelo 

de fiscalização, proporcionando um melhor alinhamento de ações.  

A partir dessas identificações, surgiu a classificação de Instituições segundo 

critérios DEFIS-RJ, classificadas como: Tipo A3 – Instituições com mais de 40 setores 

fiscalizáveis; Tipo A2 - Instituições com 31 a 40 setores fiscalizáveis ; Tipo A1 - 

Instituições com 21 a 30 setores fiscalizáveis ;Tipo B - Instituições com 11 a 20 setores 

fiscalizáveis; Tipo C - Instituições com até 10 setores fiscalizáveis, nesse tipo, estão 

incluídas as fiscalizações nas  ILPIs. 

Faz-se importante ressaltar que são considerados como setores fiscalizáveis todos 

os locais ou espaços físicos institucionais, onde há ações de enfermagem, pautadas na Lei 

do Exercício Profissional 7498/86 e o Decreto que a regulamenta 94406/87. 
15,16

 

 

3.3 Coleta de Dados 

Para aprimoramento do instrumento de coleta de dados desenvolvido para pesquisa 

foi realizado estudo piloto, para refinamento do instrumento e operacionalização da coleta, 

demonstrado na Figura 2. Participaram dessa etapa, seis processos administrativos 

autuados nas ILPIs que estavam dentro dos critérios de inclusão, no período de Abril de 

2014 a Julho de 2014. Após testagem do instrumento adequado aos objetivos do estudo, a 

coleta de dados foi realizada no período de Agosto de 2014 a Fevereiro de 2015 

(APÊNDICE A). 
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Figura 2: Operacionalização das etapas de desenvolvimento do estudo. Niterói, 2015. 

 

 

 

 

Os dados foram coletados através de instrumento estruturado, na fonte primária, ou 

seja, nos processos administrativos de fiscalização selecionados, construído pelo 

pesquisador sustentado nos quatro Pilares da Fiscalização do COREN-RJ:  

a) Legalidade do Exercício Profissional, nesse item, constatou-se,  nos relatórios 

circunstanciados das ILPIs fiscalizadas com Inspeção Fiscal Padrão e 

Diligência, se existiam no local indicadores referentes à Ilegalidade do 

Exercício Profissional, (profissional  de Enfermagem que não estavam 

habilitados e inscritos no Conselho Regional de Enfermagem de sua respectiva 

região);
15

 

b) Sistematização da Assistência de Enfermagem, já nesse item verificava-se se  

a instituição fiscalizada atuava em consonância com a Resolução Cofen 358/09, 

que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); e se 

Organização e Tratamento  dos dados 

Construção do Banco de dados 

51 linhas, 120 colunas e 6120 células 

Análise Estatística dos dados 

Comparação a partir da primeira e 
última fiscalização  

Identificação dos Processos que atendiam os critérios de inclusão 

Definação do universo amostral 

51 PADS  

Coleta de dados: 1º e 2º Instrumento da 

primeira e última avaliação 

Aprovação do Projeto no CEP 

 

 

Levantamento do nº de Processos 
Instaurados nas ILPIs de 2010 a 2013 

159 PADS 

 

 

Requisição dos Processos no DEFIS 
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as ações de enfermagem estavam organizadas quanto ao método, pessoal e 

instrumento, tornando possível a operacionalização do processo de 

Enfermagem. Ressalta-se que o processo de Enfermagem deve ser realizado de 

modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em 

que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, inclusive nas ILPIs.
17

 

c) Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem, quanto a esse item, constatou-

se o dimensionamento do quadro de profissionais das unidades assistenciais a 

saúde integral do idoso de modo a  garantir a  segurança e a qualidade da 

assistência ao cliente em acordo com a Resolução Cofen 293/04 que fixa e 

estabelece parâmetros para o quadro de profissionais de enfermagem. 
18

 

d)  Legislações Afins ao cuidado ao idoso, em relação a este item, constatou-se 

como são desenvolvidos as ações relacionadas ao Exercício Profissional, 

pautado  nas legislações  afins à assistência de Enfermagem.
14,15

 

 

3.4 Análise dos dados 

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados em planilha 

eletrônica. A Análise Estatística Descritiva do banco de dados foi feita com recursos 

computacionais dos programas SPSS (Statistical Packagefor the Social Science), versão 

23.0, e do aplicativo Microsoft Excel 2007. A Análises Inferencial foi feita com recursos 

computacionais do SPSS. O SPSS e o Excel são softwares comerciais da IBM e da 

Microsoft, respectivamente, de grande uso e eficiência em análise de dados dispostos em 

planilhas eletrônicas.
54

 

Na análise descritiva dos dados foi baseada em gráficos, distribuições de 

frequências, tabelas cruzadas e cálculo de estatísticas descritivas (proporções, mínimo, 

máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação) e tem como objetivo 

sintetizar e caracterizar o comportamento das variáveis e traçar o perfil das instituições de 

longa permanência para idosos (ILPIs) da amostra.
54

 

Já na análise inferencial foram feitos testes de significância estatística para analisar 

se são significativas as diferenças encontradas entre a primeira e a última fiscalização das 

ILPIs. A significância de melhoramento dos fatores de qualidade foi avaliada pelo teste de 

Mc-Nemmar para as tabelas cruzadas.
54
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A análise da significância das diferenças entre as médias das variáveis quantitativas 

da primeira e última fiscalização foi feita por teste t-de Student pareado, quando as 

variáveis apresentaram distribuição normal. Quando as variáveis não apresentaram 

distribuição normal, a comparação entre as duas fiscalizações foi feita pelo teste de 

Wilcoxon.  A normalidade das distribuições das variáveis quantitativas foi investigada 

pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e teste de Shapiro–Wilk.  Considerou-se que a 

distribuição da variável em análise era normal quando ambos os testes não rejeitassem a 

hipótese nula de normalidade. 
54

 

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas 

considerando nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte 

regra de decisão nos testes: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao 

teste fosse menor que 0,05. Nos testes que fornecem os p-valores assintóticos e exatos, 

foram considerados os p-valores exatos. 
54,55,56

 

 

3.5 Aspectos Éticos: 

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, empregou-se os princípios da Resolução 

466/12 que permite o estudo sob a ótica do indivíduo e da coletividade, referenciais da 

bioética, tais como: autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, que visa 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à 

comunidade científica e ao Estado.
57 

Realizou-se consulta prévia de anuência do Conselho Regional de Enfermagem 

quanto ao estudo que se mostrou favorável ao atendimento dos procedimentos éticos em 

pesquisa, considerada como coparticipante.  

Foi realizada a submissão do projeto de pesquisa para aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (UFF) no primeiro trimestre de 

2014, aprovado sob Parecer CAAE nº 606995 em 04/04/2014. (ANEXO A). 

Os resultados do trabalho são utilizados, para fins científicos e a abordagem para 

coleta de informações não contou com o contato direto com o paciente, funcionários e as 

ILPIs, por isto, solicitou-se a dispensa de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Declara-se, ainda, que a pesquisa não envolveu riscos diretos aos pacientes, 

funcionários e instituição uma vez que o formulário de coleta de dados envolveu a 
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utilização dos processos administrativos de fiscalização. Desse modo, as informações 

consistiram em caráter sigiloso relativas aos procedimentos e rotinas dos serviços que 

sediaram o estudo, bem como a preservação da identidade da instituição e dos profissionais 

que nela atuam. 

Ressalta-se ainda que não foi tirada fotocópia dos processos administrativos de 

fiscalização, e as instituições foram identificadas através de um código. Foi instituída uma 

tabela com os códigos referentes às instituições observadas, que fica de posse somente do 

pesquisador, e não será disponibilizada ou divulgada. 

Como possíveis benefícios deste estudo, prevê-se: a divulgação técnica e científica 

dos resultados, retornando à sociedade os dados de atuação do Conselho Regional de 

Enfermagem do Rio de Janeiro sobre o seu papel educativo, consultor, social não 

meramente punitivo. 
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4- RESULTADOS 

  

A Tabela 1 traz a distribuição de frequências do Município das Instituições da 

amostra, a natureza das instituições e o motivo das fiscalizações. 

 

Tabela 1: Distribuição das instituições por Município, Natureza da instituição e motivo da 

fiscalização. Niterói-RJ, 2015. 

 

Variável f % 
 

 

Município 

São Gonçalo 23 45,1 
Rio de Janeiro 10 19,6 

Petrópolis 5 9,8 
Niterói 4 7,8 
Campos 

Outros 

 

2 
7 

3,9 
13,8 

 

 

Natureza da 

instituição 

Privada 41 80,4 
Filantrópica 8 15,7 

Pública 1 2,0 
Privada e 

Filantrópica 

 

1 2,0 

 

 

Motivo da 

Fiscalização 

Ministério Público 29 56,9 
CRT 10 19,6 

Denúncia 9 17,6 
Eletiva 2 3,9 
Ofício 1 2,0 

 

 

45,1% delas eram instituições do Município de São Gonçalo, 10 instituições eram 

do Rio de Janeiro (19,6%); 5 instituições eram de Petrópolis, que representavam 9,8% da 

amostra; 4 eram de Niterói (7,8%) e 2 instituições eram do município de Campos (3,9%). 

A amostra também contou com uma instituição de cada um dos municípios de  Natividade, 

Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Rio Bonito, São Fidélis, São João da Barra e Teresópolis. 
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A maioria das instituições eram privadas (80,4%) e 8 instituições (15,7%) 

filantrópicas. Apenas uma instituição era pública e 1 tinha natureza mista, Privada e 

Filantrópica.  

Os dados foram coletados em fiscalizações do COREN-RJ e o principal motivo das 

fiscalizações era o cumprimento de ordens do Ministério Público (56,9%); e solicitações de 

Certidões de Responsabilidades Técnicas  (CRT) (19,6%) e Denúncias (17,6%).  

Das 51 instituições, 46 (90,2%) eram classificadas pelo Departamento de 

Fiscalização (COREN-RJ) como do tipo C; e 5 delas (9,8%) eram do tipo B.  

A Tabela 2 traz as principais estatísticas das variáveis quantitativas desta pesquisa na 

primeira e última avaliação, e o p-valor do teste de comparação entre as médias da primeira 

e última.  

 

Tabela 2:  Principais Estatísticas das Variáveis nas duas avaliações.  Niterói – RJ, 2015. 

 

 

Variáveis  
 

Primeira Avaliação Última Avaliação p-valor 

Mín. Máx. Méd. DP Mín. Máx. Méd. DP 

Número de 
leitos 

11 300 52,5 53,6 11 300 53,1 51,3 0,11* 

Número de  
leitos  
ocupados 

6 300 49,1 50,8 6 300 48,6 48,4 0,96* 

Taxa de  
Ocupação 
% 

50 100 94,1 10,4 46,7 100 92,7 13,6 0,17** 

Enfermeiros 0 2 1,0 0,3 0 2 1,1 0,5 0,18* 

Técnicos de  
Enfermagem 

1 25 3,1 4,4 0 41 3,3 6,4 0,69* 

Auxiliares de  
Enfermagem 

1 12 2,3 2,5 0 14 2,2 3,3 0,41* 

Cuidadores 0 13 2,4 2,3 0 13 2,3 2,2 0,83** 

*Teste de Wilcoxon;** Teste t-de Student Pareado 

 

Os p-valores mostram que não existem diferenças significativas entre as médias das 

variáveis na primeira e última avaliação, logo o perfil das instituições no que diz respeito 

ao número de pacientes atendidos e número de profissionais de cuidado não se alterou 

significativamente entre as duas avaliações. Ressalte-se que, apesar do cuidador não fazer 

parte da equipe de enfermagem, não se pode deixar de avaliar o quantitativo desses 
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profissionais nas ILPIs, já que o mesmo é encontrado em algumas instituições, em número 

superior ao de auxiliares de enfermagem. 

Somando os números de atendimentos aos idosos de todas as instituições, 

observou-se que nas primeiras avaliações, 51 instituições atendiam um total de 2453 

idosos, média de 49,1 idosos por instituição. Na segunda avaliação as 51 instituições 

atendiam 2477 idosos, média de 48,6 idosos por instituição. Portanto, não houve diferença 

significativa entre estas médias de idosos atendidos nas ILPIs (p-valor= 0,96 do teste de 

Wilcoxon).   

A seguir trataremos da análise pormenorizada dos Fatores que definem direta e 

indiretamente a Qualidade e Segurança da Assistência de Enfermagem das ILPIs, e que são 

os pilares da fiscalização nas ILPIs.O primeiro deles é a Legalidade do Exercício 

Profissional, apresentado na Tabela 3, onde os percentuais dos resultados da fiscalização 

entre primeira e última avaliação das ILPIs se apresentam. Através desses percentuais é 

possível perceber o que melhorou entre a primeira e na última avaliação, como também o 

que não houve melhoras entre as duas avaliações. Pode-se notar, o percentual de 

instituições que não melhoraram e o percentual de instituições que pioraram, ou seja, 

apresentavam o fator na primeira avaliação, mas na última avaliação não o apresentavam 

mais.  

Quando possível, foi executado o teste de McNemar para verificar se houve 

melhoramento significativo sob o ponto de vista estatístico. Os melhoramentos 

significativos estão marcados em sombreamento cinza. 
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Tabela 3. Fatores Relativos à Legalidade do Exercício Profissional. TE= Técnico de 

Enfermagem ; AUX= Auxiliar de Enfermagem. Niterói, 2015  

 

Fator de  

Avaliação 

Primeira 

Avaliaçã

o 

Últim

a 

Avalia

ção 

Deveriam 

ter 

melhorado 

 

Melhor

aram 

Não 

Melhorar

am 

 

Pioraram 

p-valor 

McNema

r 

Possuía 

enfermeiro 

 

 

84,3 

 

84,3 

 

15,7 

 

5,9 

 

9,8 

 

5,9 

 

1,000 

Enfermeiro 

Possuía CRT 

 

13,7 

 

25,5 

 

86,3 

 

15,7 

 

70,6 

 

3,9 

 

0,109 

 

Presença de 

profissionais de 

Enfermagem  

 

 

 

90,2 

 

 

88,2 

 

 

9,8 

 

 

2,0 

 

 

7,8 

 

 

3,9 

 

 

1,00 

 Possuía 

profissionais  

de Enfermagem  

sem registro  

 

 

 

21,6 

 

 

2,0 

 

 

21,6 

 

 

21,6 

 

 

0 

 

 

2,0 

 

 

0,006 

 Possuía  

TE sem 

supervisão  

de enfermeiro 

 

 

 

88,2 

 

 

82,4 

 

 

88,2 

 

 

9,8 

 

 

78,4 

 

 

3,9 

 

 

0,453 

 Existiam  

atividades 

exercidas pela  

Enfermagem  

diferentes das 

atribuídas por lei 

 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,0 

 

 

0 

 

 

- 

 Possuía 

Enfermeiro sem 

registro no 

COREN  

 

 

3,9 

 

100,0 

 

3,9 

 

3,9 

 

0,0 

 

0 

 

- 

Possuía TE sem 

registro no 

COREN  

 

 

13,7 

 

2,0 

 

13,7 

 

13,7 

 

0,0 

 

2,0 

 

- 

Possuía AUX de  

Enfermagem sem 

registro no 

COREN  

 

3,9 

 

2,0 

 

3,9 

 

3,9 

 

0,0 

 

2 

 

- 

 

TE= Técnico de enfermagem; AUX= Auxiliar de enfermagem 
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No que diz respeito à Legalidade do Exercício Profissional os fatores avaliados são 

presentes em mais de 80% das instituições, com exceção dos seguintes fatores: ‘Possuir 

CRT’ e ‘Não possuir Técnico de enfermagem realizando atividades sem Supervisão de 

Enfermeiro’. Na primeira avaliação somente 13,7% das instituições tinham CRT. 

Esperava-se melhora/adequação a este quesito de 86,3% das instituições, mas na segunda 

avaliação somente 15,7% se adequaram e, apresentaram CRT. 3,9% das instituições 

apresentaram CRT na primeira avaliação, mas não tinham mais CRT na última avaliação, 

ou seja, pioraram em qualidade no que diz respeito a este quesito. Ao final, somente 25,5% 

das instituições tinham CRT na última avaliação.  

É também alto o percentual de instituições que possuíam Técnico de Enfermagem 

realizando atividades sem Supervisão de Enfermeiro. Somente 11,8% das instituições 

apresentava supervisão do enfermeiro na primeira avaliação. Esperou-se 

melhora/adequação a este quesito de 88,2% das instituições, mas na última avaliação, 

somente 9,8% se adequaram. 3,9% das instituições que não tinham Técnico de 

enfermagem realizando atividades sem Supervisão de Enfermeiro na primeira avaliação 

passaram a tê-lo na última avaliação, ou seja, pioraram em qualidade neste quesito e ao 

final, na última avaliação, 82.4% das instituições permaneciam com o Técnico de 

Enfermagem realizando atividades sem Supervisão de Enfermeiro. 

No item geral relativo à avaliação da Legalidade do Exercício Profissional houve 

melhoramento da primeira para a última avaliação, no que diz respeito à profissionais de 

enfermagem sem registro (p-valor=0,006 do teste de Mc-Nemar). Na primeira avaliação 

78,4% das instituições não apresentavam profissionais de enfermagem sem registro. As 

21,6% das instituições que deveriam se adequar a este quesito melhoraram e o índice deste 

fator de qualidade, só não chegou a 100% porque 2% das instituições que estavam 

adequadas na primeira avaliação pioraram e apresentaram  profissionais  de Enfermagem 

sem registro na última avaliação. A proporção de instituições com este fator de qualidade 

na segunda avaliação foi de 98%. 

Convém ressaltar que o fator relativo à legalidade do exercício profissional 

presentes em 100% das instituições nas duas avaliações foram: ‘Inexistência de atividades 

realizadas pela Enfermagem diferentes das atribuídas por lei’, ou seja, não existiam 

atividades realizadas pela Enfermagem diferentes daquelas atribuídas na Lei 7498/86 e o 

Decreto que a regulamenta 94406/87. 
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O próximo fator de avaliação trata do Dimensionamento de Pessoal de 

Enfermagem. Sabe-se que o número adequado de profissionais pode garantir segurança e 

qualidade ao atendimento em saúde, daí a importância da observância dos itens da Tabela a 

seguir. 

 

Tabela 4. Fatores de Qualidade Relativos ao Dimensionamento de Pessoal de 

Enfermagem. Niterói , 2015. 

 

Fator de  

Avaliação 

Primei

ra 

Avaliaç

ão 

Última 

Avaliaç

ão 

Deveria

m ter 

melhor

ado 

Melhorar

am 

Não 

Melhorar

am 

Piorar

am 

p-valor 

McNe

mar 

Existia 

Classificação 

de Cuidados 

 

 

9,8 

 

25,5 

 

90,2 

 

15,7 

 

74,5 

 

0,0 

 

0,008 

Apresentou 

Cálculo 

de 

Dimensiona

mento 

de Pessoal 

 

 

0,0 

 

2,0 

 

100 

 

2,0 

 

98 

 

0,0 

 

- 

Apresentou 

Escala 

de 

Profissionais 

 

 

56,9 

 

76,5 

 

43,1 

 

21,7 

 

21,4 

 

2,0 

 

0,006 

Não possuía 

outros 

profissionais  

na Escala 

de 

Enfermagem 

 

 

62,74 

 

 

88,2 

 

 

37,26 

 

 

27,5 

 

 

9,76 

 

 

2,0 

 

 

0,001 

Possuía 

Enfermeiro 

24 horas 

 

3,9 

 

3,9 

 

96,1 

 

0,0 

 

96,1 

 

0,0 

 

1,00 

 

 

Nenhum fator de qualidade relativo ao dimensionamento de Pessoal de 

Enfermagem estava presente em mais de 90% das instituições nas duas avaliações, como 

desejado.  Os fatores de qualidade que tiveram maior adesão foram: “Apresentação de 

Escala de Profissionais” e “Não possuir outro profissional na escala de enfermagem”. 
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 Os percentuais de instituições que apresentam cálculo de dimensionamento de 

pessoal e Enfermeiro 24 horas são muito baixos e não apresentaram melhora da primeira 

para a última avaliação. Na primeira avaliação nenhuma instituição apresentava Cálculo de 

Dimensionamento de Pessoal. Na última avaliação, somente 1 instituição apresentou 

Cálculo do dimensionamento Pessoal, e esta foi de acordo com a Resolução COFEN 

293/04, um número muito baixo para o desejado à assistência ao idoso. 

A ‘Classificação de Cuidados por Dependência dos Idosos Institucionalizados’ 

existia em somente 9,8% das instituições (5 instituições) na primeira avaliação. Dessas 5 

instituições, 1 (2,0%) adotava a classificação mediante testes e escalas de avaliação da 

capacidade funcional do idoso (EDG, GDS, KATZ e MEEM); 1 (2,0%) adotava ‘Outra’ 

classificação; e 3 (5,9%) utilizavam a Resolução 283/05. Na última avaliação 15,7% das 

instituições se adequaram e passaram a apresentar também a classificação, resultando num 

total de 25,5% que possuíam ‘Classificação de Cuidados por Dependência dos Idosos 

Institucionalizados’ na última avaliação. Dessas 1 (2,0%) adotou a Portaria 73/01; 7 

(13,7%) a Resolução 283/05; e 5 (9,8%) ‘outra’ classificação. Embora pequena para o 

desejado, esta melhora foi significativa sob o ponto de vista estatístico (p-0,008).  

Também foram significativas as melhoras observadas nas proporções de 

instituições que ‘apresentaram escalas de trabalho dos profissionais’ (p-0,006) e que ‘não 

possuíam outros profissionais na escala’ (p-0,001). Esta melhora, está embasada no 

cumprimento às notificações feitas pela fiscalização ao Responsável Técnico, para que o 

mesmo elabore de imediato, uma escala de trabalho, constando somente com a categoria de 

enfermagem. 

O terceiro pilar da fiscalização avaliado foi a Sistematização da Assistência à 

Enfermagem. A qualidade das ILPIs no que diz respeito a este quesito também esteve 

ruim. Os fatores de qualidade analisados são pouco frequentes, e nenhum deles está 

presente em mais de 90% das instituições nas duas avaliações. O fator de qualidade mais 

frequente foi a ‘Existência de Registro das Ações de Enfermagem’, presente em 92,1% das 

instituições na primeira avaliação e em 88,2% das instituições na última avaliação, estes 

apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Fatores avaliados relativos à Sistematização da Assistência em Enfermagem. 

Niterói, 2015. 

 

Fator avaliado  Primeir

a 

Avaliaç

ão 

Última 

Avaliaç

ão 

Deveria

m ter 

Melhora

do 

Melhorara

m 

Não 

Melhorara

m 

Piorara

m 

p-valor 

McNem

ar 

Existia 

Implantação 

 do SAE 

 

0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 - 

Existia 

Prontuário Único  

 

3,9 17,6 96,1 15,7 80,4 2,0 0,039 

Existia Consulta 

de Enfermagem 

 

0,0 5,9 100,0 5,9 94,1 0,0 - 

Existia Registro 

das Ações de 

Enfermagem 

92,1 88,2 7,9 2,0 5,9 5,9 0,625 

Existia 

Identificação 

Adequada das 

Anotações de 

Enfermagem 

 

 

3,9 

 

7,8 

 

96,1 

 

5,9 

 

90,2 

 

2,0 

 

0,513 

Existia 

Regimento 

Interno 

 

 

5,9 

 

17,6 

 

94,1 

 

13,7 

 

80,4 

 

2,0 

 

0,070 

Existiam Normas 

e Rotinas de 

Enfermagem 

 

 

7,8 

 

35,3 

 

92,2 

 

27,5 

 

64,7 

 

0,0 

 

0,000 

Existia 

Organograma 

 

0,0 9,8 100,0 9,8 90,2 0,0 - 

Existiam POP's 2,0 31,4 98,0 29,4 68,6 0,0 0,000 

Existiam 

Indicadores de 

Qualidade 

 

 

2,0 

 

7,8 

 

98,0 

 

5,9 

 

92,1 

 

0,0 

 

0,250 

Existia o 

Processo de 

Enfermagem 

3,9 25,5 96,1 21,6 74,5 0,0 0,001 

 

Porém, houve melhoramentos significativos no número de instituições que 

passaram a apresentar Prontuário Único Institucionalizado (de 3,9% para 17,6%; p-
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valor=0,039); Normas e Rotinas de Enfermagem (de 7,8% para 35,3%; p-valor=0,000), 

Protocolos Operacionais Padrão - POP’s (de 2,0% para 31,4%, p-valor= 0,0000) e 

Processo de Enfermagem (3,9% para 25,5%; p-valor= 0,001).  

Houve ainda que não significativos sob o ponto de vista estatístico, resultados 

positivos nos percentuais de instituições com ‘Consulta de Enfermagem’ , ‘Identificação 

Adequada nas Anotações de Enfermagem’, Regimento Interno, Organograma, Indicadores 

de Qualidade. Mas ainda assim, estes melhoramentos observados, significativos ou não, 

são insuficientes uma vez que continuam muito baixos os percentuais de instituições que 

apresentam tais fatores de qualidade.  

A escala 12x36 é a escala típica nas instituições, foi declarada em 35 (68,6%) das 

instituições na primeira avaliação e em 34 (66,7%) das instituições na última avaliação. A 

escala 24x48 foi declarada por 13 (25,5%) das instituições. Uma instituição declarou usar a 

escala 12x36 para técnicos e 12x60 para enfermeiros; uma instituição a escala de 20 horas 

para enfermeiros; e 3 instituições (5,9%) ‘outras’ escalas distintas das citadas. 

O Livro de Ordens e Ocorrências foi o instrumento mais utilizado para registro das 

ações de enfermagem, declarado por 78,4% das Instituições na primeira Avaliação. 

Todavia, como houve melhoramento do percentual de instituições com Prontuário Único 

Institucionalizado, com aumento para 41,2%,houve consequentemente, decréscimo para 

66,7% na última avaliação do percentual de instituições que registravam as ações de 

enfermagem no Livro de Ordens e Ocorrências. 

Na primeira avaliação somente uma instituição apresentava Indicadores de 

Qualidade e estes eram relacionados a Quedas, Úlcera por Pressão e Internação. Na última 

avaliação esta instituição tinha incorporado também nos Indicadores de qualidade, além 

dos índices de Quedas, Úlcera por Pressão e Internação, os índices de Diarreia e 

Desnutrição. Também na última avaliação 3 outras instituições passaram a apresentar 

indicadores de Qualidade:  uma com índices para Queda, Diarreia, Desnutrição, 

Desidratação e Ulcera por Pressão; uma com índices para Queda, Desnutrição, 

Desidratação, ulcera por Pressão e Contenção; e outra instituição apresentou índices de 

Queda, Diarreia, Desidratação e Ulcera por Pressão.  

Quanto às etapas do Processo de Enfermagem identificadas, avaliou-se que 1 

instituição apresentou somente Histórico na primeira e última avaliação; outra instituição 

apresentou somente ‘Histórico’ na primeira avaliação e incorporou também a etapa de 
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Planejamento no Processo de Enfermagem na segunda avaliação.  Duas instituições (3,9%) 

que não apresentaram Processo de Enfermagem na primeira avaliação, apresentaram-no na 

segunda avaliação, identificando-se as etapas “Histórico, Planejamento e Implementação”. 

Na análise dos fatores de qualidade relativos às Legislações Afins do Idoso (Tabela 

6), verificou-se que nenhum dos fatores observados teve adesão pelas instituições. Isto 

talvez por serem atributos de avaliação da Fiscalização que não são diretamente associadas 

ao exercício profissional, mas que indiretamente se comprometidos interferem no pleno 

exercício profissional. 

 

Tabela 6. Fatores de qualidade Relativos às Legislações Afins ao Idoso. Niterói, 2015. 

 

Fator 

avaliado 

Primeira 

Avaliação 

Segunda 

Avaliação 

Deveriam 

ter 

melhorado 

Melhor

aram 

Não 

Melhorara

m 

Piorara

m 

p-valor 

McNema

r 

Apresentou 

Estrutura 

Física 

Adequada 

 

 

5,9 

 

5,9 

 

94,1 

 

0,0 

 

94,1 

 

0,0 

 

1,000 

Prescrição 

médica de 

medicament

os possuía 

validade 

 

 

15,7 

 

25,5 

 

84,3 

 

11,8 

 

72,5 

 

2,0 

 

0,125 

 Havia 

repetição de 

prescrição 

 

 

80,4 

 

80,4 

 

80,4 

 

7,8 

 

72,6 

 

7,8 

 

1,000 

Possuía 

Programa de 

Gerenciame

nto de 

Resíduos de 

Saúde 

 

 

3,9 

 

5,9 

 

96,1 

 

3,9 

 

92,2 

 

2,0 

 

1,000 

Possuía 

Transporte 

Adequado 

Inter-

Hospitalar 

 

2,0 

 

0,0 

 

98,0 

 

0,0 

 

98,0 

 

2,0 

 

- 
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Na primeira avaliação somente 5,9% das instituições apresentaram Estrutura Física, 

ou seja, 3 instituições, duas adotaram a RDC Anvisa 283/2005 e uma a RDC Anvisa 

50/2002. Na primeira avaliação 2% das instituições apresentava Transporte Adequado 

Inter Hospitalar, isto representou, 3 instituições (5,9%) que declararam adotar as 

normativas da Portaria MS 2048, entretanto, na última avaliação nenhuma delas 

apresentava, ou seja, houve piora da qualidade das instituições com relação a este quesito. 

Houve melhoramento da primeira para a última avaliação, no que diz respeito à 

‘Prescrição médica de medicamentos com validade’, ‘Não repetição de prescrição’ e 

‘Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde’, mas tais melhoramentos não foram 

significativos e são  insuficientes para definirem melhora desejada no quadro geral. A 

Tabela 7traz a Distribuição Conjunta de Frequências Percentuais da periodicidade da 

prescrição médica dos pacientes nas duas avaliações.  

 

 

Tabela 7: Distribuição Conjunta de Frequências Percentuais da periodicidade da 

prescrição médica dos pacientes nas duas avaliações. Niterói, 2015. 

 

Periodicidade 

na Primeira 

Avaliação 

Periodicidade na Última Avaliação Total 

Nenhuma 24 

horas 

Mensal Quinzenal Semanal 

Nenhuma 72,5% 2,0% 2,0%  7,8% 84,3% 

24 horas  2,0%    2,0% 

Mensal 2,0%  2,0%   3,9% 

Quinzenal    2,0%  2,0% 

Semanal     7,8% 7,8% 

Total 74,5% 3,9% 3,9% 2,0% 15,7% 100,0% 

 

 

Observa-se que 72,5% das instituições não apresentaram periodicidade na 

prescrição médica para os idosos nas duas avaliações.  Uma instituição (2,0%) apresentava 

periodicidade mensal na primeira avaliação e na última avaliação não apresentou alguma 

periodicidade na prescrição médica.  
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Seis instituições (11,8%) não apresentavam periodicidade na primeira avaliação, 

mas melhoraram e 1 delas passou a apresentar periodicidade de 24 horas, outra mensal e 4 

delas (7,8%) apresentaram periodicidade Semanal; 3 outras instituições apresentaram 

periodicidade semanal tanto na primeira quanto na última avaliação. Enfim, observa-se que 

entre as que apresentam periodicidade, a mais frequente é a periodicidade Semanal.  

A luz dos resultados do estudo, verifica-se a importância da elaboração de um 

produto gerado pela Dissertação de Mestrado do programa de Pós-graduação stricto sensu 

– Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) intitulado, Roteiro de 

Fiscalização nas ILPIs. Este Instrumento que pode ser visualizado a seguir, possibilita 

nortear e unificar as ações fiscalizatórias do COREN RJ nas ILPIs.  
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I. APRESENTAÇÃO 

          A busca pelo entendimento do quantitativo expressivo de solicitações de 

fiscalizações nas Instituições de Longa Permanência (ILPI), em atendimento ao Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, à Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso, está 

diretamente relacionado à minha trajetória profissional de 05 anos como fiscal concursada 

do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN RJ).  

          Em razão das inúmeras solicitações atendidas de fiscalização, vivi uma inquietação 

pessoal como enfermeiro fiscal, no sentido de tentar colaborar com o Departamento de 

Fiscalização, na confecção de um Roteiro de fiscalização nas ILPIs.  

          O Roteiro apresenta normas e diretrizes gerais que orientam a Fiscalização nas 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), com base na Resolução Cofen 

374/11, Legislações afins ao cuidado do idoso e nos processos de trabalho desenvolvidos 

no Departamento de Fiscalização (DEFIS) do Conselho Regional de Enfermagem do Rio 

de Janeiro (Coren-RJ). 

          Além disso, colaborar com o órgão onde se realizou a pesquisa, estando sempre em 

consonância com as legislações vigentes. Trata-se, assim de um produto gerado pela 

dissertação de mestrado do programa de Pós-graduação stricto sensu - Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

          Considerando que o Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional é entendido 

precipuamente como parte de um processo educativo da Autarquia Profissional, onde a 

prevenção das infrações éticas e legais assume um papel imprescindível, espera-se, 

também a contribuição contínua de todos os fiscais do Coren RJ, na atualização desse 

Roteiro, a fim de suprir as principais dúvidas relacionadas à fiscalização nas ILPIs. 
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II. OBJETIVO GERAL  

          Nortear e orientar as fiscalizações do Departamento de Fiscalização do Coren RJ, 

nas ILPIs, buscando a inspeção mais completa e abrangente possível da realidade dos 

mesmos, em suas diferentes dimensões. 

 

III. INTRODUÇÃO 

A longevidade passa a ganhar notoriedade, deixando de ser um problema da esfera 

particular para se tornar pública. Surgem novas demandas relacionadas a saúde, as 

necessidades familiares afetivas e sociais. E, consequentemente, as Instituições de Longa 

Permanência (ILPI), despontam como uma das modalidades de atendimento ao idoso, que 

mais crescem no Estado do Rio de Janeiro.
1,2,3 

O aumento exponencial da população idosa, e consequentemente do número de 

Instituições de Longa Permanência para Idosos, no último Censo 2010, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população com 65 anos de idade ou mais, 

que era de 4,8% em 1991, passou para 5,9% em 2000 e, chegou a 7,4% em 20101.  Nesse 

sentido, a Região do Sudeste do Brasil, apresentava e ainda apresenta o maior volume 

populacional em pessoas idosas do país, possuí consequentemente o maior número de 

ILPIs, equivalendo-se a um total de 2.255 instituições, revelando a maior proporção dentre 

os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
4
 

          Compreende-se por Instituições de longa permanência para idosos um 

estabelecimento para atendimento integral institucional, cujo público alvo é composto por 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, dependentes ou independentes, que não 

dispõe de condições para permanecer com a família ou em seu domicílio. 
5,6

 

          Destaca-se que as Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPIs), não fazem 

parte do planejamento anual de fiscalização eletivas do Coren RJ, por se tratarem de 

empresas cadastradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e não no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

          O Conselho Nacional de Assistência Social, é um órgão superior de deliberação 

colegiada, instituído pela Lei nº. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, de caráter permanente e de composição paritária entre governo 

e sociedade civil, vinculado à estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e 
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Combate à Fome – MDS, reger-se-á por um Regimento Interno, pelo Manual de 

Procedimentos, por suas Resoluções e pelas Leis que lhe forem aplicáveis.
7
  

Desse modo, são atribuições e competências do CNAS: 

 

1. Aprovar a Política Nacional da Assistência Social; 

2. Exercer o controle social da Política Nacional da Assistência Social; 

3. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e 

privada no campo da assistência social; 

4. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações 

da assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

5. Apreciar relatório anual encaminhado pela Secretaria Nacional de Assistência 

Social do MDS, que conterá a relação de entidades e organizações da assistência 

social certificada como beneficentes, e encaminhá-lo para conhecimento dos 

Conselhos da Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 

Não se constata, em nenhuma das suas atribuições, ações relativas à assistência à 

saúde. 

 

         Já no que diz respeito ao CNES o mesmo, tem por base a operacionalização dos 

Sistemas de Informações em Saúde, sendo estes imprescindíveis a um gerenciamento 

eficaz e eficiente do Sistema Único de Saúde (SUS) , como também automatizam todo o 

processo de coleta de dados feita nos estados e municípios sobre a capacidade física 

instalada, os serviços disponíveis e profissionais vinculados aos estabelecimentos de saúde, 

equipes de saúde da família, subsidiando os gestores do: Ministério da Saúde, Secretaria 

Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, com dados de abrangência nacional 

para efeito de planejamento de ações em saúde.
8
 

        Apesar de apresentar algumas desatualizações no sistema de informações, o CNES se 

torna diferente do CNAS, pois, possibilita a sociedade o poder de acesso às informações 

dos estabelecimentos de saúde pelo site, de toda a infraestrutura dos serviços de saúde bem 

como a capacidade instalada existente e disponível nos diversos locais.
8
 

        Diante do exposto, as instituições de longa permanência por se tratarem de empresas 

inscritas no Conselho de Assistência Social, não possibilitam a mesma transparência dos 

seus serviços sócios sanitários à sociedade. 

        Desse modo, prejudica-se não só aos órgãos fiscalizadores como também a sociedade, 

na busca por informações sobre a logística de funcionamento desses estabelecimentos. 

        A falta do acesso direto ao cadastro atualizado, contendo as informações pertinentes 

ao funcionamento das instituições de Longa Permanência para idosos, implica de modo 
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significativo na inclusão desses estabelecimentos no planejamento anual de fiscalização 

eletiva do COREN RJ.  

          As fiscalizações nas Instituições de Longa Permanência para idosos ficam 

prejudicadas, pois, na sua maioria são realizadas através de ofícios oriundos do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, e da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à 

Pessoa Portadora de Deficiências. E, continuamente, destaca-se como objeto dos ofícios de 

fiscalização à: Adequação as normas dos Artigos 48, 49 e 50 da Lei 10741/2003 (Estatuto 

do Idoso), e outras irregularidades institucionais que interferem de modo direto na 

assistência à saúde integral do idoso.
9
 

          Entretanto, ao se realizar as inspeções fiscalizatórias nesses locais, constata-se que 

neles são oferecidos não somente a Assistência Social, como também a assistência Sócia 

Sanitária, nas diversas especialidades de saúde, destacando-se o serviço de Enfermagem 

nas 24 horas de funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos. 

           Diante do exposto o Coren RJ, no uso do poder legal e ciente do dever de defender e 

proteger todo cidadão dos malefícios causados por danos relacionados à imperícia, 

imprudência e negligencia, utiliza o embasamento na Lei Federal nº 5.905/73 para, 

normatizar, fiscalizar e disciplinar a atuação dos profissionais de enfermagem livremente, 

de acordo com os termos constitucionais declarados exerce suas atribuições de órgão 

fiscalizador.   

            Estes preceitos legais são utilizados em consonância com a Constituição Federal 

Brasileira
10

 e, também com o disposto na Lei 10.741/2003 que trata do Estatuto do Idoso, 

onde no seu art. 5º, diz, “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações que a lei estabelecer” juntamente com o poder público. 

            Com a finalidade de, normatizar e uniformizar o procedimento de fiscalização o 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) estabeleceu a Resolução nº 374/2011 que cria 

o Manual de Fiscalização e padroniza em âmbito nacional as normas da fiscalização.  

             Esta resolução representa uma contribuição significativa aos Departamentos de 

Fiscalização, pois, permitiu-se conciliar à fiscalização uma concepção de processo 

educativo, de estímulo aos valores éticos e de valorização do processo de trabalho em 

enfermagem.       
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           A Resolução 374/11, destaca a importância dos agentes de Fiscalização do Sistema 

Cofen/Corens notificarem de modo uniforme em âmbito nacional as seguintes 

irregularidades e ilegalidades: 

           Descrevem-se as irregularidades/ilegalidades encontradas in loco e/ou na análise de 

documentos, por ordem descrita na estrutura física e na organização do serviço de 

enfermagem, com citação da legislação desrespeitada. 

 

IV. IRREGULARIDADES/ILEGALIDADES 

 

Irregularidades Legislação Providências 

 

 

01. Inexistência do 

Enfermeiro na  

Instituição 
6,11,12,13

; 

 

 
- Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 

94.406/87 

- Resolução Cofen Nº 458/14 

- Lei nº 6.437/77 

- Lei nº 8.078/90 

- Decreto nº 7.052/76, art. 2º, 

Inciso V 

    - Lei nº 775/49, art. 21º 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar o representante 

legal da Instituição no prazo de 

30 (trinta) dias; 

 

4. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

5. Assessoria Jurídica 

encaminhará resposta da 

representação ao Departamento 

de Fiscalização. 
 

 

02. Ausência de 

Enfermeiro em todos os 

locais onde são 

desenvolvidas ações de 

enfermagem durante 

algum período de 

funcionamento da 

instituição 
6
; 

  - Lei nº 7.498/86 

  - Decreto nº 94.406/87 

  - Lei nº 6.437/77 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar o representante 

legal da Instituição a contar 
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com enfermeiro no prazo de 30 

(trinta) dias a fim de suprir a 

deficiência; 

 

4. Esgotadas as possibilidades 

de solução 

Administrativa por parte da 

equipe de fiscalização, 

encaminhar a Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

5. Assessoria Jurídica 

encaminhará resposta da 

representação ao Departamento 

de Fiscalização. 

 

 

03. Presença do 

Enfermeiro na Instituição 

com inexistência de 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica 
11,14

; 

 

- Lei nº 6.437/77, art. 10, 

inciso III e IV. 

- Lei nº 6.839/80, art. 1º 

- Resolução Cofen nº 458/14 

 

1. Anotar a irregularidade no 

Relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações a respeito da 

Certidão de Responsabilidade 

Técnica; 

 

3. Notificar o Representante 

legal da Instituição a 

providenciar a anotação de 

Responsabilidade Técnica 

junto aos Conselhos Regionais 

no prazo de 15 (quinze) dias; 

 

4. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

04. Chefia do Serviço de 

Enfermagem assumida 

por profissional que não é 

enfermeiro 
11, 14,15

;  

 

- Lei nº 6.437/77, art. 10, 

inciso XXV e XXVI. 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Lei das Contravenções 

penais, art. 47. 

- Código Penal, art. 29 

- Lei nº 6.839/80, art. 1º 

- Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem  

- Resolução Cofen nº 311/2007 

 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar o representante 

legal da Instituição a afastar 

imediatamente das funções o 

infrator: 

- no caso de inexistência de 

enfermeiro na instituição - 

providenciar a regularização no 
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prazo de 30 (trinta) dias, 

- no caso de existência de 

enfermeiro na instituição - 

providenciar a regularização no 

prazo de 15 (quinze) dias; 

 

 

 

4. Notificar o profissional que 

assumiu a chefia do Serviço de 

Enfermagem por exercício 

ilegal da profissão de 

Enfermeiro; 

 

5. Representar à Autoridade 

policial a ocorrência do 

exercício ilegal da profissão de 

Enfermeiro; 

 

6. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético em 

se tratando de profissional de 

enfermagem; 

 

7. Encaminhar à Assessoria 

Jurídica para representar ao 

respectivo Conselho de 

Fiscalização quando se tratar 

de profissionais que não 

pertencem às categorias da 

enfermagem; 

 

8. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

05. Responsável Técnico 

que não cumpre as 

determinações da 

legislação do exercício da 

profissão, do Cofen e/ou 

dos Conselhos Regionais;  

 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Resolução Cofen nº 458/14 

- Código de Ética dos 

profissionais de Enfermagem – 

Resolução Cofen nº 311/2007 

 

 

1. Anotar irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar enfermeiro dando 

prazo de 03 (três) dias úteis 

para justificar o não 

atendimento às determinações; 

 

4. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético, 

caso não apresente 

justificativa. 
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06. Enfermeiro 

Responsável Técnico que 

não comunica aos 

Conselhos Regionais 

desligamento da função 

para cancelamento de 

Certidão de 

Responsabilidade Técnica 

– CRT;  

 
 

- Resolução Cofen nº 458/14 

- Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem – 

- Resolução Cofen nº 311/2007 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

 

 

 

3. Notificar o representante 

legal da Instituição a proceder 

ao registro do novo enfermeiro 

responsável técnico no prazo 

de 15 (quinze) dias; 

 

4. Notificar o enfermeiro 

infrator; 

 

5. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra enfermeiro, em caso de 

descumprimento da 

notificação. 

 

 

07. Pessoal com formação 

e sem inscrição 
16

; 

 

 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Lei nº 6.437/77 art. 10, 

incisos 25 e 26. 

- Lei das contravenções penais, 

art. 47. 

- Código penal, art. 29 

- Resolução Cofen nº 458/14 - 

Resolução Cofen nº 372/2010 
 

1. Anotar irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Suspensão imediata das 

atividades de Enfermagem 

mediante auto de infração; 

 

4. Notificar o Responsável 

Técnico e o representante legal 

da empresa; 

 

5. Representar à autoridade 

policial o exercício ilegal, em 

caso de descumprimento do 

auto de infração; 

 

6. Esclarecer o enfermeiro 

Responsável Técnico e 

representante legal da empresa 

quanto ao acumpliciamento 

com pessoal que exerce 

atividade de forma ilegal (art. 

47 da LCP c/cart. 29 do CP); 

 

7. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra enfermeiro Responsável 

Técnico em caso de 
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descumprimento da 

notificação; 

 

8. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

08. Pessoal sem formação 

exercendo atividades de 

enfermagem 
15,16

;  

 

 

- Decreto 77.052/76 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Lei nº 6.437/77 art. 10, 

incisos XXV e XXVI. 

- Lei das contravenções penais, 

art. 47. 

- Código penal, art.29 

- Resolução Cofen nº 458/14 

- Resolução Cofen nº 372/2010 
 

 

1. Anotar irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Suspensão imediata das 

atividades de Enfermagem 

através do auto de infração; 

 

4. Notificar o Responsável 

Técnico e o representante legal 

da empresa; 

 

5. Representar à autoridade 

policial o exercício ilegal; 

 

6. Esclarecer ao enfermeiro 

Responsável Técnico e ao 

representante legal da empresa 

quanto ao acumpliciamento 

com pessoal que exerce 

atividade de forma ilegal (art. 

47 da LCP c/cart. 29 do CP); 

 

7. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra enfermeiro Responsável 

Técnico em caso de 

descumprimento da 

notificação; 

 

8. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

09. Pessoal inscrito em 

situação irregular: débito 

e impedimento legal 

(descumprimento de 

suspensão do exercício 

 

- Lei nº 5.905/73 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Resolução Cofen nº 458/14 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de Inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 
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profissional decorrente de 

penalidade de processo 

ético);  
 

- Lei de Contravenções Penais, 

art. 47. 

- Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem – 

Resolução Cofen nº 311/2007 

- Resolução Cofen nº 

372//2010 
 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Encaminhar o inscrito com 

débito ao setor competente; 

 

4. Notificar e determinar a 

suspensão imediata do 

exercício profissional em caso 

de impedimento legal; 

 

 

 

 

5. Notificar o enfermeiro 

Responsável Técnico e o 

representante legal da 

Instituição a fazer cumprir o 

afastamento; 

 

6. Representar a autoridade 

policial o exercício irregular, 

em caso de não atendimento da 

notificação (impedimento 

legal); 

 

7. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra enfermeiro Responsável 

Técnico, em caso de 

descumprimento da 

notificação; 

 

8. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra o profissional impedido 

do exercício profissional, por 

descumprir a determinação a 

penalidade estabelecida no 

processo ético; 

 

9. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

10. Profissional de 

Enfermagem exercendo 

atividades ilegais previstas 

em Legislação do 

Exercício Profissional,  

Código Penal e Código de 

Ética;  

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem – 

Resolução Cofen nº 311/2007 

- Código penal 

 

1. Anotar ilegalidade no 

relatório de Inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 
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 3. Notificar o profissional que 

está executando a atividade 

ilegal a interromper definitiva e 

imediatamente tais atividades; 

 

4. Notificar o enfermeiro 

Responsável Técnico e o 

representante legal da 

Instituição quanto à ação ilegal 

exercida nas dependências da 

empresa; 

 

 

 

 

 

 

5. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra profissional infrator em 

caso de descumprimento da 

notificação; 

 

6. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

11. Qualquer profissional 

que não o enfermeiro 

ministrando disciplinas 

profissionalizantes na área 

de enfermagem 
13-17,18

; 

 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Lei nº 2604/55 

- Lei nº 775/49 

- Lei de Contravenções Penais 

1. Anotar irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar o Responsável 

Técnico e o representante legal 

do estabelecimento de ensino; 

 

4. Esclarecer ao enfermeiro 

Responsável Técnico e ao 

representante legal da empresa 

quanto ao acumpliciamento 

com pessoal que exerce 

atividade de forma ilegal (art. 

47 da LCP c/c art. 29 do CP); 

 

5. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra enfermeiro Responsável 

Técnico em caso de 

descumprimento da 

notificação; 
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6. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

12. Impedimento ou 

Obstáculo criado para 

inspeção às dependências 

da instituição;  

 

- Lei nº 5.905/73, art. 15º, 

inciso II. 

- Código Penal, art. 329 e 300. 

- Lei nº 6.437/77 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

 

 

 

3. Representar a autoridade 

policial federal ou civil 

(boletim de ocorrência para 

fins de direito); 

 

4. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

13. Impedimento ou 

obstáculo criado por 

pessoal de enfermagem ao 

acesso do fiscal às 

dependências da 

instituição; 

 

- Lei nº 5.905/73 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem – 

Resolução Cofen nº 311/2007 

- Lei nº 6.437/77 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Representar à autoridade 

policial federal ou civil 

(boletim de ocorrência para 

fins de direito); 

 

4. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra o profissional de 

enfermagem; 

 

5. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 
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14. Acadêmicos e/ ou 

aluno de curso técnico de 

Enfermagem exercendo 

atividades de Enfermagem 

sem supervisão de 
enfermeiro 

19,20,21
;  

 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Resolução Cofen nº 441/13 

- Lei nº 11.788/08 

- Decreto nº 87.497/82 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade 

 

3. Suspensão imediata das 

atividades de Enfermagem 

através do auto de infração; 

 

4. Notificar o enfermeiro 

Coordenador e/ou responsável 

Técnico da Instituição de 

Ensino e de Saúde por permitir 

prática de exercício ilegal; 

 

 

 

 

5. Notificar representante legal 

da instituição de ensino e de 

saúde a cumprir a 

determinação; 

 

6. Representar à autoridade 

policial em caso de 

descumprimento da 

notificação; 

 

7. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra os enfermeiros 

envolvidos em caso de 

descumprimento da 

notificação; 

 

8. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

15. Instituição e/ ou 

Enfermeiro Responsável 

Técnico negando 

fornecimento de listagem 

do pessoal de  

Enfermagem 
22,23,24

;  

 

 

- Lei nº 2.604/55 

- Decreto nº 50.387/61 

- Lei nº 5.905/73 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Resolução Cofen nº 139/92 

- Código Penal, art. 329 e 300. 

- Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem – 

Resolução Cofen nº 311/2007 

 

1. Anotar irregularidade no 

relatório de Inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar Enfermeiro 

Responsável Técnico e 

representante legal da 
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 Instituição quanto à 

irregularidade determinando 

prazo de 15(quinze) dias úteis 

para atendimento; 

 

4. Solicitar à Presidência dos 

Conselhos Regionais a 

suspensão da Certidão de 

Responsabilidade Técnica em 

caso de descumprimento da 

notificação; 

 

5. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 

contra enfermeiro Responsável 

Técnico em caso de 

descumprimento da 

notificação; 

 

 

 

 

 

 

6. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

16. Instituição e/ ou 

Enfermeiro negando 

acesso aos documentos 

relacionados ao exercício 
da profissão 

23
;  

 

 

- Lei nº 5.905/73 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Resolução Cofen nº 139/92 

-Resolução Cofen nº 458/14 

- Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem – 

Resolução 

Cofen nº 311/2007 

- Código Penal, art. 319, 329 e 

300. 

 

 

1. Anotar irregularidade no 

relatório de Inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar Enfermeiro 

Responsável Técnico e 

representante legal da 

Instituição quanto à 

irregularidade determinando 

prazo de 3 (três) dias úteis para 

atendimento; 

 

4. Solicitar à Presidência dos 

Conselhos Regionais a 

suspensão da Certidão de 

Responsabilidade Técnica em 

caso de descumprimento da 

notificação; 

 

5. Oferecer denúncia para 

abertura de processo ético 
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contra enfermeiro Responsável 

Técnico em caso de 

descumprimento da 

notificação; 

 

6. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

17. Inexistência de 

planejamento e 

programação de 

enfermagem (SAE).  

 

 

- Lei nº 5.905/73 

- Lei nº 6.437/77 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Lei nº. 8.078/90 - Resolução 

Cofen nº 358/09 

- Decisões dos Corens 

 

 

 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade 

 

 

 

 

 

 

 

3. Notificar o enfermeiro 

Responsável Técnico e o 

Representante legal da 

instituição a implantar a SAE 

no prazo de 90 (noventa) dias; 

 

4. Orientar o enfermeiro 

Responsável Técnico quanto à 

importância da implantação da 

SAE e organização do Serviço 

de Enfermagem; 

 

5. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

18. Inexistência de registro 

no Cofen de título de 

especialista em 

Enfermagem do Trabalho, 

em Serviços de Diálise, 

enfermeiro obstetra, e 

-Lei nº 7498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- NR 4 

- Portaria do MT/3214/ 78 

- Portaria do MT/25/89 

-Portaria GM/MS 985/99 

-Resolução Cofen nº 261/01 

-Portaria GM/MS 336/02 

 

1. Anotar irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Notificar o profissional 

irregular dando prazo de 30 

(trinta) dias para cumprimento 

da notificação; 
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enfermeiro em Saúde 

mental e demais 

especialidades 
Regulamentadas

25,26,27,28, 29
;  

 

-RDC-Anvisa 154/04 

-RDC 07/10 
 

3. Comunicar a Delegacia 

Regional do Trabalho; 

 

4. Comunicar a Vigilância 

Sanitária em caso de 

descumprimento da 

notificação; 

 

5. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

19. Atendente de 

Enfermagem executando 

procedimentos de 

enfermagem fora de sua 

competência legal 
30, 31

;  

 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Lei n° 8.967/94 

- Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem – 

Resolução Cofen nº 311/2007 

- Resolução Cofen nº 186/95 

 

1. Anotar irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

 

 

 

 

 

3. Notificar o profissional a 

interromper definitiva e 

imediatamente a prática da 

atividade ilegal; 

 

4. Notificar enfermeiro 

Responsável Técnico e 

representante legal da 

Instituição quanto ao exercício 

ilegal da enfermagem nas 

dependências da Instituição; 

 

5. Oferecer denúncia para 

abertura de Processo Ético 

contra profissional infrator em 

caso de descumprimento da 

notificação; 

 

6. Representar a autoridade 

policial em caso de 

descumprimento da 

notificação; 

 

7. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 
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Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

20. Inexistência do 

enfermeiro, técnico ou 

auxiliar de enfermagem na 

equipe de PSF;  

Quantitativo insuficiente 

de profissionais de 

enfermagem para 

assistência ao  

Paciente. 
23-32, 33 

 

 

Lei nº 6.437/77 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Lei de Contravenções Penais. 

Art. 47 

- Código Penal, art. 29 e 319. 

-Portaria MS 648/06 

- Portaria MS 1625/07 

 

1. Anotar irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar o Enfermeiro 

Responsável e Secretaria 

Municipal de Saúde a 

providenciar a regularização no 

prazo de 30 (trinta) dias; 

 

4. Representar ao Conselho 

Estadual e Municipal de Saúde, 

Coordenador Estadual do PSF, 

Auditoria do SUS e Vigilância 

Sanitária; 

 

5. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

21. Quantitativo 

insuficiente de 

profissionais de 

enfermagem para 
assistência ao paciente.

12
 

 

- Lei nº 5.905/73 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Lei nº. 8.078/90 - Resolução 

Cofen nº 293/04 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Orientar o enfermeiro 

responsável pelo Serviço de 

Enfermagem quanto à 

importância da realização do 

dimensionamento e 

organização do Serviço de 

Enfermagem; 

 

4. Notificar o enfermeiro 

responsável técnico pelo 

Serviço de Enfermagem e o 

representante legal a apresentar 

o dimensionamento de pessoal 

no prazo de 60 (sessenta) dias; 

 

5. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 
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parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

22. Inexistência de 

identificação profissional 

nos registros de 
Enfermagem.

34
 

 

 

-Lei 7.498/86 

- Lei nº. 8.078/90 

-Decreto 94.406/87 

-Código Penal 

- Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem 

-Resolução Cofen 191/1996 

-Decisões dos Conselhos 

Regionais 

 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar o Enfermeiro 

responsável técnico e 

profissional infrator para 

regularização imediatamente; 

 

4. Oferecer denúncia para 

abertura de Processo Ético 

contra profissional infrator em 

caso de descumprimento da 

notificação; 

 

5. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

23. Inexistência de 

enfermeiros em 

ambulâncias do tipo D, E, 

F na remoção de 
pacientes.

35,36
 

 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Resolução Cofen nº 375/11 

- Portaria MS 2048/02 GM4 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar o representante 

legal da instituição para 

providenciar a regularização no 

prazo de 30 (trinta) dias; 

 

4. Representar ao coordenador 

estadual de urgência e 

emergência, enquanto serviço 

público, caso a notificação não 

seja atendida; 

 

5. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 
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Desse modo, permeando a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem 7498/86 o 

Decreto que a regulamenta 94406/87 e as possibilidades de inovações contidas na 

Resolução COFEN 374/11, o Departamento de Fiscalização do COREN- RJ estabelece 

critérios balizadores do processo de Fiscalização, designados como pilares de fiscalização, 

que são
7,8-38

: 

1) Combater a Ilegalidade do Exercício Profissional, mediante identificação e 

afastamento imediato do profissional de Enfermagem que não estiver 

habilitado e inscrito no Conselho Regional de Enfermagem de sua 

respectiva região. 

2) Em consonância com a Resolução Cofen 358/09, que dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, orientar e estimular a 

implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois 

essa organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e 

instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de 

Enfermagem, permitindo a orientação quanto ao cuidado profissional de 

Enfermagem e a documentação da prática profissional, documentando o 

processo evidenciando a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da 

população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional. 

 administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 

 

 

24. Inexistência de 

Enfermeiro em evento 

esportivo na proporção 
indicada legalmente. 

37
 

 

- Lei nº 7.498/86 

- Decreto nº 94.406/87 

- Lei nº 10.671/03 

 

1. Anotar a irregularidade no 

relatório de inspeção; 

 

2. Prestar esclarecimentos e 

orientações sobre a 

irregularidade; 

 

3. Notificar o representante 

legal da Federação Esportiva 

para regularização; 

 

4. Esgotadas as possibilidades 

de solução administrativa por 

parte da equipe de fiscalização, 

encaminhar à Assessoria 

Jurídica para providências 

administrativas e/ou judiciais 

cabíveis. 
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Destaca-se que o processo de Enfermagem, deve ser realizado de modo 

deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em 

que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.  

3) De acordo com a Resolução Cofen 293/04 que fixa e estabelece parâmetros 

para o dimensionamento do quadro de profissionais das unidades 

assistenciais, das instituições de saúde e assemelhados, de modo,  a garantir 

a segurança e a qualidade da assistência ao cliente, o quadro de profissionais 

de enfermagem, pela continuidade ininterrupta e a diversidade de atuação 

depende, para seu dimensionamento de parâmetros específicos e compete ao 

Enfermeiro estabelecer o quadro quanti e qualitativo de profissionais para a 

assistência de Enfermagem com continuidade e qualidade, deve-se;  

Combater e notificar o Dimensionamento inadequado de Pessoal de 

Enfermagem. 

4) Orientar e esclarecer sobre a importância do Exercício Profissional pautado 

nas legislações afins a assistência de Enfermagem desenvolvida nas 

Instituições. 
10,11

Portanto, as instituições de Longa Permanência para Idosos, 

mesmo inseridas no modelo da Assistência Social, deverão seguir a 

normatização estabelecida pelo Departamento de Vigilância Sanitária, pelas 

Secretarias de Saúde municipais, pelos Conselhos de Saúde do Idoso, e 

respectivos Conselhos de Classes, além de necessitarem de certificado de 

regularidade, expedido pelo Corpo de Bombeiros.  As ILPIs também devem 

manter em sua equipe de trabalho profissional capacitado e com registro nos 

seus respectivos conselhos de classe, com conhecimento na área de 

gerontologia e oferecer instalações físicas em condições de habitabilidade, 

higiene, salubridade e segurança. Tendo em vista, nortear, uniformizar e 

orientar a fiscalização nas ILPIs,  buscou-se criar como proposta 

experimental, um Roteiro de Fiscalização do COREN – RJ, embasado na 

Lei 5905/73; Lei 7498/86, Decreto 94406/87 e a Resolução 374/11. 
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ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANENCIA PARA IDOSOS. (ILPIs). 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO FOLHA INICIAL 

 

1. Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Natureza Jurídica 

(  ) Privada 

          [ ] Filantrópica*  

          [ ] Pública, em caso afirmativo: ( ) Municipal. 

                                                                     ( ) Estadual 

                                                                     ( ) Federal 

          CNPJ:   

          Alvara de Licença Sanitária Nº:                                                                 

          Data da expedição _____/_____/______                            Validade: /____/____/_____ 

          Início das atividades _____/_____/____ 

Regime de funcionamento: 

Nº de leitos existentes:                                                  

        Nº de Leitos Ocupados: 

        Data da 1ª Inspeção Padrão ____/____/____         Visita Técnica ____/____/_____ 

Contato do Enfermeiro Responsável Técnico instituição: 

2. Endereço: 

Bairro:                                                          UF:                                CEP: 

        Telefone: 

Fax:                                                                                          e-mail: 

3. Situação do imóvel:    ( ) Alugado     ( ) Próprio 

4. Registro no Conselho de Idosos: Municipal - sim ( ) não ( ) 

                                                                Estadual -   sim ( ) não ( )                                            

                                                                Federal -      sim ( ) não ( ) 
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ORGANIZAÇÃO: ITENS A 

VERIFICAR NORMATIVAS SIM NÃO 

 

A Categorização da Instituição segue 

a normalização do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate 

à fome? 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 
4.4 

  

 

Possui Registro e inscrição do 

programa junto ao Conselho de 

Idosos (Municipal, Estadual, 

Federal) e Vigilância Sanitária 

Municipal? 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

4.5.1 

  

 

 

Possui Registro de Entidade Social? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 
4.5.2.b 

  

 

 

Existe Regimento Interno? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

4.5.2.c 
  

 

 

Possui Estatuto Registrado? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 
4.5.2.a 

  

 

Existe Responsável Técnico de nível 

superior? 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

4.5.3.1 
  

 

Possui Contrato Formal, por escrito, 

de Prestação de Serviço com o 

residente, responsável legal ou 

curador? 

 

RDC Anvisa 283/05 item 

4.5.4; Lei 10741/03 
art.50.   

 

A Instituição apresenta contrato e 

cópia do alvará sanitário das 
empresas terceirizadas? 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

4.5.6 
  

 

Existe Plano de Trabalho compatível 
com o Estatuto do Idoso? 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

5.1.1; Lei 10741/03 
art.49.   
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As instituições mantem registro 

atualizado de cada idoso, em 

conformidade com o estabelecido no 
Estatuto do Idoso. 

 

 

 

 

Lei 10741/03 art.50 

  

 

A Instituição preserva a identidade e 

a privacidade do idoso, assegurando 

um ambiente de respeito e 

dignidade? 

 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 
4.3.2   

 

A Instituição promove a convivência 

entre os residentes de diversos graus 
de dependência? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

4.3.4 
  

 

A Entidade procura estabelecer 

vínculo com as famílias dos Idosos, 

promovendo assim a participação da 

família na atenção dos mesmos? 

 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 
4.3.7   

 

O idoso participa de atividades 

comunitárias de caráter interno e 

externo? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 
4.3.5 

  

 

 

A entidade está aberta a visitas? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

4.3.7 
  

 

Existem prontuários de admissão 

individuais com dados de 

identificação do idoso, parentes, 

responsáveis, bem como a relação de 

seus pertences e o valor da 
contribuição para a instituição? 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

5.1.3; Lei 10741/03 art.50 

inciso XV. 

  

 

A Instituição mantém disponível 

cópia da RDC 283/05 para consulta 
dos interessados? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

5.1.5 
  

 

 

As atividades realizadas na ILPI são 

planejadas em parceria e com a 

participação dos residentes, 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 
5.1.2 
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respeitando as demandas do grupo? 

 

 

Existem formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio do 
residente com demais gerações? 

Ex: ocupacionais, religiosas, 

recreativas, festas comemorativas, 

esportivas, educacionais ou grupos 

de atividades sociais.  

 

 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 

4.3.6 

  

 

Todos os residentes possuem idade 
igual ou superior a 60 anos? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 
3.6 

  

 

Observações: 
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RECURSOS HUMANOS: ITENS A VERIFICAR 

 

 

PROFISSIONAIS 

 

QUANT 

 

JORNADA DE 

TRABALHO 

 

REGIME DE 

TRABALHO 

 

OSERVAÇÕES 

 

Administrativos 

 

    

 

Lavanderia 

 

    

 

Serviços gerais 

 

    

 

Cuidadores de idosos 

 

    

 

Enfermeiro 

 

    

 

Técnico de enfermagem 

 

    

 

Aux. de enfermagem 

 

    

 

Terapeuta Ocupacional 

 

    

 

Nutrição 

 

    

 

Assistente Social 

 

    

 

Fisioterapeuta 

 

    

 

Farmacêutico 
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Advogado 

 

 

Educador Físico 

 

    

 

Médico/Especialidades 

 

    

 

Psicólogo 

 

    

 

Obs: Conforme determina a Lei do Exercício Profissional de enfermagem 7498/86, o 

DECRETO que a regulamenta 94406/87, a Resolução Cofen 293/04, são estabelecidos 

parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo dos diferentes níveis de formação dos 

profissionais de enfermagem para cobertura assistencial nas instituições de assistência à 

saúde (ILPIs). Destacando quem em todos os locais onde são desenvolvidas assistências de 

enfermagem por qualquer membro da equipe de enfermagem, se torna necessário a presença 

da supervisão do Enfermeiro nas 24 horas de assistência. 

 

Segundo o anexo II da Resolução 293/04, os pacientes assistidos na instituição de assistência 
à saúde (ILPIs) são classificados como: 

Pacientes de Cuidados Mínimos: Paciente estável sob o ponto de vista clínico e de 

enfermagem e auto-suficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas; 

Paciente de Cuidados Intermediários: Paciente estável sob o ponto de vista clínico e de 

enfermagem, requerendo avaliações médicas e de enfermagem para atendimento das 
necessidades humanas básicas; 

Pacientes de Cuidados Semi-Intensivos: Paciente recuperável, sem risco iminente de morte, 

passíveis de instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica 
permanente e especializada; 

Pacientes de Cuidados Intensivos: Paciente grave e recuperável, com risco iminente de 

morte sujeitos à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e 
médica permanente e especializada. 

 

Conforme o artigo 40 são consideradas como horas de enfermagem, por leito nas 24h: 

· 3,8 horas por cliente na assistência mínima e autocuidado; 

· 5,6 horas por cliente na assistência intermediária; 

· 9,4 horas por cliente na assistência semi-intensiva; 

· 17,9 horas por cliente na assistência intensiva 

 

Considerando o Art. 4, inciso 9, acrescentar 0,5 às horas de enfermagem ao cliente crônico 

com idade superior a 60 anos sem acompanhante, classificado pelo SCP com demanda de 

assistência intermediária ou semi-intensiva. 

 

O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um índice de segurança 
técnica (IST) não inferior a 15% do total. 
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SAÚDE: ITENS A VERIFICAR NORMATIVA SIM NÃO 

 

A instituição possui responsável técnico pelo serviço de 
enfermagem? 

 

 

- Lei 7498/86   

- Resolução Cofen 
458/14 

 
  

 

A Instituição elabora, a cada dois anos, um Plano de Atenção 

Integral à saúde dos residentes em articulação com o gestor 
local de saúde? 

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 5.2.1 

   

 

O plano indica os recursos de saúde disponíveis para cada um 

dos residentes, seja na esfera pública ou privada. 

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
5.2.2.2 

 
  

 

O plano de Atenção Integral à Saúde contém informações 
acerca de patologias incidentes e prevalentes nos residentes? 

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
5.2.2.4 

  

 

A Instituição pode comprovar a vacinação obrigatória dos 

residentes Idosos, conforme estipulado pelo Plano Nacional de 
Imunização do Ministério da Saúde? 

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 5.2.4 

   

 

A Instituição dispõe de normas, rotinas, protocolos 

operacionais padrão e procedimentos, escritos, referentes aos 
cuidados com os idosos? 

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 5.2.6 

Resolução Cofen 
358/09 

 
  

 

Em caso de intercorrência médica o residente é encaminhado 

ao serviço de saúde de referência, previsto no plano de atenção, 
e sua família e ou representante legal é comunicada? 

 

 

RDC Anvisa 
283/05 Item 5.2.7 

  

 

A Instituição dispõe de um serviço de remoção destinado a 

transportar o idoso, segundo o estabelecido no Plano de 
Atenção à Saúde? 

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
5.2.7.1 

 
  

 

A equipe de saúde responsável pelos residentes notifica a 

 

RDC Anvisa 
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vigilância epidemiológica em caso de suspeita de doença de 

 

 notificação compulsória? 

283/05 Item 6.1 

 

RDC Anvisa 
283/05 Item 6.1 

 

 

A Instituição notifica, imediatamente, a autoridade sanitária 

local a ocorrência dos eventos sentinelas: queda com lesão e 

tentativa de suicídio? 

Obs.: Verificar a existência de mecanismos para notificação de 
eventos sentinela e notificação compulsória de doenças. 

 

 

RDC Anvisa 
283/05 Item 6.2 

 

  

 

A Instituição comunica à Vigilância Sanitária qualquer 

irregularidade em seu funcionamento? 

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 7.1 

 
  

 

A Instituição realiza avaliação continuada do desempenho e 

padrão de funcionamento da Instituição, considerando os 

seguintes indicadores:  

 Taxa de mortalidade em idosos residentes 

 Taxa de incidência de doença diarreica aguda 

 Taxa de incidência de escabiose 

 Taxa de incidência de desidratação 

 Taxa de prevalência de úlcera de decúbito 

 Taxa de prevalência de desnutrição 

 

 

RDC Anvisa 
283/05 Item 7.2 

RDC Anvisa 

283/05 Item 7.3 

 

  

 

Observações: 

 

 

Qual é a forma de obtenção dos medicamentos?  

 

( ) Família ( ) doação ( ) aquisição 
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O Responsável Técnico da Instituição é o 

responsável pelo armazenamento e pela 

dispensação dos medicamentos? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 5.2.5 

  

 

É vedado o estoque de medicamentos sem 
prescrição médica? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 5.2.5 

  

 

Os medicamentos de uso controlado são 

armazenados separadamente dos demais em 
armários com chave? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 

Item 5.2.5 

  

 

A instituição possui o profissional enfermeiro 

na supervisão das ações de enfermagem, onde 

são desenvolvidas atividades continuas nas 

24 horas de funcionamento das ILPIs?  

 

 

Lei do Exercício 

Profissional 

n°7498/86 artigos 11º, 

e Decreto 94406/87, 
art. 13º. 

 

  

 

A instituição possui a implantação da 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), nas 05 fases do processo 

de enfermagem, coleta de dados de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento, implementação e avaliação 

realizados pelo enfermeiro para estabelecer as 

necessidades individuais de cada paciente 

assim como um plano de cuidados específicos 

com prescrição, evolução e anotações de 

enfermagem. Estas são medidas legais de 

documentar toda a assistência prestada aos 

clientes e de garantir a continuidade da 

mesma oferecendo informações completas e 

fidedignas a toda a equipe multidisciplinar 
envolvida no processo do cuidar do idoso. 

 

 

 

 Lei 7498/86; Decreto 

94406/87; Resolução 

COFEN n°311/2007 e 

Resolução COFEN 
n°358/2009. 

  

 

 

Possui o Instrumento próprio que possibilite 

as anotações de enfermagem relacionadas ao 

desenvolvimento da SAE?   

 

 

Lei 7498/86; Decreto 

94406/87; Resolução 

COFEN n°311/2007 e 
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 Resolução COFEN 
n°358/2009. 

 

 
 

A instituição apresenta a aposição do número 

do COREN-RJ, categoria profissional e nome 

completo, após as anotações de enfermagem, 

em prontuários, prescrições médicas e de 

enfermeiros assim como em livros de ordens e 

ocorrências? 

   

 

Lei 7498/86, decreto- 

94406/87, resolução 

COFEN 191/96, 

resolução COFEN 

311/07, artigo 54º. 

 

  

 

 

A instituição apresenta a identificação do 

profissional enfermeiro no aprazamento 
diário das prescrições médicas? 

 

 

Lei 7498/86, decreto- 

94406/87, resolução 

COFEN 191/96, 

resolução COFEN 
311/07, artigo 54º. 

 

  

 

A instituição possui em local visível o fluxo 

de acidente com material biológico nos locais 

onde exista a possibilidade de exposição aos 

agentes biológicos? 

 

 

NR 32 

  

 

A instituição apresenta abrigo de Resíduos 
Sólidos?   

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 4.7.7.14 

  

 

A instituição apresenta por escrito, Plano de 
Gerenciamento de Resíduos? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 4.7.7.14 

  

 

A instituição possui Central de Material 

Esterilizado? 

 

 

RDC Anvisa 15/12 

  

 

Instituição oferece local para higiene e 
conforto dos profissionais de enfermagem?  

 

NR 24, RDC 

ANVISA 50, item 8, 

8.6, 8.6.3. E Lei 
Estadual 6296/12. 

 

  

A instituição possui Escala de serviço de 

enfermagem visível a clientela, 

confeccionada e assinada pelo enfermeiro 

Responsável Técnico contendo: nome 

completo dos profissionais de enfermagem, 

Lei7498/86; 94406/8; 

Resolução Cofen nº 

458/14; Lei nº 

6437/77; Lei nº 

8078/90; Decreto nº 
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categoria profissional e número de inscrição 
no COREN – RJ. 

77.062/76 art. 2º, 

inciso 05; Lei nº 

775/49, art. 21. 

 

A instituição apresenta prescrição medica 

com prazo de validade de modo que não haja 

repetição das prescrições medicamentosas por 

profissionais de enfermagem, por período 

superior às 24h, o que é proibido pelo 
Conselho Federal de Enfermagem. 

 

 

Resolução (COFEN 

281/03; Res COFEN 
311/07). 

  

 

A instituição possui classificação de cuidados 

aos idosos, nos Graus de Dependência I, II, 
III.   

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 4.6 

  

 

A instituição possui o Sistema de 

Classificação do paciente quanto ao cuidado: 

mínimo, intermediário, semi-intensivos?    

 

 

 

 

Res. Cofen 293/04 

  

 

A instituição realiza atividades de educação 

permanente na área de gerontologia, com 

objetivo de aprimorar tecnicamente os 

profissionais envolvidos na assistência 
integral ao idoso? 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 4.6.3 

  

 

Observações: 
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ALIMENTAÇÃO: ITENS A 

VERIFICAR NORMATIVA SIM NÃO 

 

A Instituição mantém normas e 

rotinas quanto aos procedimentos 

de Limpeza e descontaminação 
dos alimentos? 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 5.3.3 

  

 

A Instituição mantém normas e 

rotinas quanto aos procedimentos 
Fracionamento dos alimentos? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 

Item 5.3.3 

  

 

A Instituição mantém normas e 

rotinas quanto aos procedimentos 
Armazenamento dos alimentos? 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 

Item 5.3.3   

 

A Instituição mantém normas e 

rotinas quanto aos procedimentos 
Preparo dos alimentos? 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 5.3.3   

 

A Instituição mantém normas e 

rotinas quanto aos procedimentos 
Prevenção e controle dos vetores? 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 5.3.3   

 

A Instituição mantém normas e 

rotinas quanto aos procedimentos 

e acondicionamento dos 
resíduos? 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 5.3.3 

  

A Manipulação, Preparação, 

Fracionamento, Armazenamento 

e Distribuição dos alimentos 

segue o disposto na RDC 216/04, 

que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação? 

 

RDC Anvisa 283/05 

Item5. 3.2; RDC 
216/04 itens 1.1, 1.2 

  

A Instituição oferece, no mínimo, 
seis refeições diárias? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 5.3.1 
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Possui cardápio orientado por 
Nutricionista? 

 

 

  

 

  

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVANDERIA, PROCESSAMENTO 

E GUARDA DE ROUPAS: ITENS A 

VERIFICAR. 

NORMATIVA SIM NÃO 

 

A instituição possui lavanderia com 

equipamentos disponíveis como: 

máquina de lavar, máquina de secar, 

varal, ferro de passar roupas? 

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
4.5.6 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
4.7.7.9 

  

 

As roupas são lavadas na própria 
instituição?  

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
4.5.6 

  

 

Possui local para guarda de roupas 

de uso coletivo?  

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
4.7.7.10 

  

 

Possui almoxarifado indiferenciado 
com área mínima de 10,0m

2
?  

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 

4.7.7.12 

  

A Instituição possibilita aos idosos 

independentes cuidarem de suas 

próprias roupas? 

RDC Anvisa 

283/05 Item 

5.4.2 

  

 

As Instituições mantêm normas e 

rotinas relativas ao processamento de 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
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roupas de uso pessoal e coletivo que 

contemple as etapas de: lavagem, 

secagem, guarda e trocas de roupas 
coletivas? 

 

5.4.1 

 

As roupas de uso pessoal recebem 
identificação?  

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
5.4.3 

  

 

É feita a desinfecção e a esterilização 

das roupas de cama? 

 

 

RDC Anvisa 

283/05 Item 
5.4.3 

  

 

Observações: 
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LIMPEZA: ITENS A 

VERIFICAR 
NORMATIVA SIM NÃO 

 

A Instituição mantém 

disponíveis as rotinas 

técnicas quanto à limpeza e 

higienização de artigos e 
ambientes? 

  

 

 

RDC Anvisa 
283/05 Item 4.7.3 

  

 

A Instituição mantém os 

ambientes limpos, livres de 
resíduos e odores? 

  

 

 

RDC Anvisa 
283/05 Item 4.7.3 

  

A Instituição possui 

profissional específico para 

a limpeza nas 24horas de 
seu funcionamento? 

RDC Anvisa 
283/05 Item 4.7.3 

  

 

Observações: 
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ESTRUTURA FÍSICA GERAL: 

ITENS A VERIFICAR 
NORMATIVA SIM NÃO 

 

A instituição possui uma placa de 
identificação externa visível?  

 

 

Conforme o art.37, parágrafo 2 do 
Estatuto do Idoso? Lei 10741/03 

  

 

Possui projeto aprovado pelo 

Corpo de Bombeiros ou Defesa 
Civil?  

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 4.7.5 
  

 

A instituição possui acessos 

independentes para idosos e para 
serviços?  

 

 

 

RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.6.1 
  

 

A instituição possui construção 
horizontal ou adaptada? 

 

 

  

 

A instituição possui construção 

vertical? 

Nº de pavimentos? 

 

 

  

 

O Terreno da instituição 

apresenta desníveis? 

  

 

RDC Anvisa 283/05 Item 4.7.4   

 

A Instituição apresenta rampas 

para facilitar o acesso e a 

movimentação dos residentes?  

 

 

 

RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.4 
  

 

Os pisos externos e internos 

(inclusive de rampas e escadas) 

são de fácil limpeza e 

conservação, uniformes, com ou 

sem juntas e antiderrapantes? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 4.7.6.2   

Possui extintores de incêndio em 

pontos estratégicos, dentro do 

prazo de validade?  

 

 

RDC Anvisa 283/05 Item 4.7.5   
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Possui dormitórios, separados por 

sexo, para no máximo 04 pessoas, 

dotados de banheiro?  

 

 

 

RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.7.1 
  

Possui dormitórios com armários 

e mesa de cabeceira para guarda 
de pertences pessoais?  

 

RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.7.1.a 
  

 

Possui dormitórios com botão de 

campainha e luz de vigília 
instalados, ao lado dos leitos? 

 

 

 

 RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.7.1.c 
  

 

Possui dormitórios de 02 a 04 

pessoas possuem área mínima de 
5,50m² por cama?  

 

 

 

RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.7.1.b 
  

 

Possui banheiros coletivos anexos 

aos quartos e separados por sexo, 

com no mínimo um Box para 

vaso sanitário? 

  

 

 

RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.7.1   

 

Possui banheiros com 1 bacia, 1 

lavatório e 1 chuveiro?  

 

 

RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.7.1.e   

 

Banheiros com largura suficiente 

para permitir acesso da cadeira de 

roda, incluindo espaço para giro 
(recomendável 1,70m)?  

 

 

 

RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.7.4   

 

Possui Box com o vaso sanitário 

permitindo a transferência frontal 

e lateral de uma pessoa em 

cadeira de rodas? 

 

  

 

RDC Anvisa  283/05 Item 4.7.7.4   

Possui posto de enfermagem com 

local para guarda de 

medicamentos, contendo bancada 

com pia, sabão líquido, porta 

papel toalhas, área aproximada de 

3,0m
2
, próximo aos quartos dos 

residentes? 

RDC Anvisa 50/02 
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SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DOS 

RESIDENTES E 

PROFISSIONAIS: ITENS A 

VERIFICAR 

NORMATIVA SIM NÃO 

 

A instituição possui refeitório 

com: lavatório para 

higienização das mãos, 

bebedouro, local para guarda de 

lanches, presença de luz de 

vigília, 1,0m2 por 

usuário/turno? 

 

 

RDC Anvisa 283/05 

Item 4.7.7.7 

 

  

 

A instituição possui cozinha 

com: área de recepção dos 

gêneros alimentícios, área de 

armazenagem (despensa) dos 

gêneros alimentícios área de 

preparo de alimentos com 

bancada e pia, área de cocção, 

área de posicionamento e 

distribuição de refeições janelas 

teladas pisos e paredes íntegros, 

impermeáveis e de fácil 

limpeza? 

 

 

 

RDC Anvisa 283/05 

Item 4.7.7.8 

 

  

A instituição possui depósito de 

Material de Limpeza (DML) 

com tanque, paredes e pisos 

íntegros, impermeáveis e de 

fácil limpeza? 

 

RDC Anvisa 283/05 
Item 4.7.7.11 

  

 

Observações: 
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EXPURGO: ITENS A 

VERIFICAR 

NORMATIVA SIM NÃO 

 

Fica próxima aos 

dormitórios? 

 

 

Segue as 

especificações da NBR 
9050? 

 

  

 

Possui área mínima de 
4,0m²? 

 

 

Segue as 

especificações da NBR 
9050? 

 

  

 

Possui bancada com pia e 
pia de despejo?  

 

 

Segue as 

especificações da NBR 

9050? 

  

 

 

Possui prateleiras?  

 

 

Segue as 

especificações da NBR 
9050? 

 

  

 

 

Possui ventilação natural 
ou exaustão mecânica? 

 

 

Segue as 

especificações da NBR 
9050? 
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V- CONCLUSÃO 

 Em virtude, de minha experiência profissional enquanto Enfermeira Fiscal do 

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, lotada na subseção São 

Gonçalo -  região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, onde ficam localizados o 

maior número de ILPIs, conforme demonstra essa pesquisa, constatei a necessidade de 

elaborar este Roteiro de fiscalização das ILPIs para Idosos  em consonância com a Lei do 

Exercício Profissional de Enfermagem 7498/86 o Decreto que a regulamenta 94406/87 e  

Resolução 374/11 que normatiza e orientam o processo de fiscalização no âmbito do 

Sistema Cofen – Conselhos Regionais. O respectivo  roteiro também norteia as 

fiscalizações nas ILPIs, de acordo com as Resoluções afins ao cuidado integral do idoso 

institucionalizado. 
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6- DISCUSSÃO 

 

Os dados coletados nos relatórios Circunstanciados do COREN RJ, referentes as 

fiscalizações nas ILPIs e analisados com base na Lei do Exercício Profissional 7498/86,  o 

Decreto regulamentador 94406/87 e, a Resolução COFEN 374/11 que normatiza o 

funcionamento do Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem, 

retratam que houve discretas melhorias, principalmente referentes à qualidade do 

atendimento à saúde integral do idoso e a organização do serviço de enfermagem.  

Dos quatro pilares avaliados o item com melhor resultado foi a Legalidade do 

Exercício Profissional com 100% das instituições cobertas com Profissionais de 

enfermagem com registro no Conselho (0,006). Destaca-se que não houve nenhum 

melhoramento em relação às Legislações Afins ao Idoso. E discretas melhorias foi o 

Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem, sendo os itens significativos: classificação 

de cuidados por dependência (0,008); apresentação de escala de profissionais (0,006); não 

possuir outros profissionais na escala de enfermagem(0,001), principalmente, os 

cuidadores; e à Sistematização da Assistência à Enfermagem: prontuário único (0,039); 

Normas e Rotinas de Enfermagem (0,000); apresentou Protocolos Operacionais Padrões 

(0,000) e Processo de Enfermagem (0,001). 

Vale ressaltar que o processo de Fiscalização na atualidade é regido pela Resolução 

COFEN nº 374/2011. Em seu artigo 1º, traz uma inovação à medida que elege como base 

normativa uma concepção de processo educativo, de estímulo aos valores éticos e de 

valorização do processo de trabalho em Enfermagem. Essa concepção de cunho 

pedagógico foi construída coletivamente, resultando do processo de redemocratização do 

Conselho de Enfermagem, nos últimos anos, buscando superar a visão meramente punitiva, 

que anteriormente predominava.
59

 

Atualmente se desconhece a quantidade de instituições existentes no país, nem o 

número de idoso nelas residentes. O Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada (IPEA) 
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está realizando um censo nacional das ILPI que até o momento só foi concluído nas 

regiões Norte, Centro-Oeste e Sul do país. Esclarecem também que no estudo foram 

cadastradas 1421 ILPI, das quais não se conseguiu localizar mais de 300 delas,  devido à 

falta de registro desses serviços nos órgãos competentes e à mudança de endereço e 

telefone dos mesmos. 
60

 

Todavia, estudos apontam que a Região do Sudeste do Brasil, apresentam o maior 

volume populacional em pessoas idosas do país, consequentemente possuí o maior número 

de ILPIs, equivalendo-se a um total de 2.255 instituições, a maior proporção dentre os 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
61

 

Encontra-se um consenso do número de ILPIs nas informações do IBGE 2010, 

quando dados  demonstram que as metrópoles são também áreas de concentração 

populacional. São Gonçalo por estar localizado na Região Metropolitana II do Rio de 

Janeiro, sobressai-se como o peso relativo da população metropolitana II, que em relação 

ao estado é o maior do País, 73,3%. (PNAD IBGE 2010), dessa forma, consequentemente 

encontra-se o maior número de ILPIs.
6
 

Quanto à  natureza das ILPIs do Estado do Rio de Janeiro, o estudo demonstrou que 

(80,04%) da amostra eram de Instituições Privadas. Diferentemente do demonstrado nos 

resultados de Camarano e Kanso 2010, sobre Instituições de Longa Permanência para 

Idosos no Brasil, que apontam (65,2%) das Instituições Brasileiras são Filantrópicas, de 

origem. Porém concluem que, das instituições criadas entre 2000 e 2009, a maioria é 

privada com fins lucrativos (57,8%). Isto aponta para uma tendência de mudança no perfil 

das instituições.
22

 

Com relação ao motivo da Fiscalização nas ILPIs, predominou com 56,9%, o 

cumprimento às demandas oriundas dos Ofícios do Ministério Público as demais motivos 

de  inspeções . Como foi colocado no estudo, o Coren RJ não possui acesso ao cadastro das 

ILPIs. Só as conhecemos, através de denúncias e ofícios oriundos do Ministério Público, 

para que sejam realizadas fiscalizações nesses nichos de assistência ao idoso.  

O próprio Estatuto do Idoso estabelece que as entidades governamentais e não-

governamentais responsáveis pela assistência aos idosos deverão inscrever seus programas 

junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e ao Conselho Municipal da Pessoa 

Idosa que zelará pelo atendimento às normas deste Estatuto e da Política Nacional do 

Idoso. Declara também que a fiscalização das entidades de atendimento ao idoso, e 
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especificamente, das ILPIs passa a estar a cargo dos Conselhos do Idoso, do Ministério 

Público e da Vigilância Sanitária. Dessa forma, não incluindo os Conselhos de Classe. 
30

 

Porém, com base nas Leis 5905/73, 7498/86, o Decreto regulamentador 94406/87 e 

a Resolução Cofen 374/11, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais não só criou uma 

entidade estatal para controlar o exercício da profissão de enfermagem no Brasil, mas fixa 

também competências administrativas a entidade para normatizar, fiscalizar e disciplinar a 

atuação dos agentes envolvidos na pratica profissional das ILPIs e demais órgãos 

assistenciais. 
11-15,16

 

Cabe ressaltar que não há consenso sobre o que seja uma ILPI, sendo comum 

associar ILPIs a instituições de saúde, diferente do exposto na RDC 283/05 que 

regulamenta o funcionamento desses locais. 

As ILPIs segundo o Órgão que a regulamenta (ANVISA), são instituições 

governamentais ou não-governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio 

coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, 

em condição de liberdade, dignidade e cidadania. 
62

 

Há ainda descrição na literatura das ILPIs como unidades públicas, filantrópicas ou 

privadas; com ou sem fins lucrativos; de caráter religioso ou não; e possuem um público-

alvo de idosos com idade acima de 60 anos que, frequentemente, apresentam deficiência 

e/ou incapacidade física e/ou cognitiva, como também carência financeira, ou estão sem 

família e/ou em condições de conflitos familiares. 
3
 

Justifica-se 56,9%, do cumprimento as demandas oriundas dos Ofícios do 

Ministério Público, pois o mesmo possui acesso ao  Cadastro das ILPIs que estão 

legalmente inscritas no Conselho Nacional de Assistência de Assistência Social (CNAS). 

Todavia, constantemente o mesmo Ministério Público,  se depara com um número 

considerado de denúncias das ILPIs  ilegais. Acredita-se que o Município de São Gonçalo 

por ser  uma cidade que tem uma população com maior vulnerabilidade socioeconômica, 

este dado interfere diretamente nas denúncias e  demandas de fiscalização. 

Cabe ressaltar, que nos ofícios emitidos pelo Ministério Público, para que sejam 

realizadas fiscalizações nas ILPIs,  não possui o motivo direto das denúncias feitas ao 

órgão competente. Dessa forma, realiza-se as fiscalizações com o objetivo de alcançar, 

como é a organização e o desenvolvimento do  Serviço de Enfermagem  nas instituições. 
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Não se deixando de fiscalizar a estrutura física no geral e se encaminhar as irregularidades 

constatadas aos órgãos competentes. 

Quanto ao tempo compreendido de 1 mês a 36 meses entre a primeira e a última 

fiscalização em pelo menos 50% das ILPIs, se deve, as medidas dispostas na Resolução 

374/11, que dispõe de prazos de até 90 dias para que sejam realizadas Diligências. Nesse 

intervalo de tempo, ao voltar a instituição para realizar a diligencia, o Responsável Técnico 

(RT) que havia sido notificado, já não se encontra mais na Instituição, com isso, o processo 

de trabalho do fiscal perpassa por constante reinicio. Não se notifica novamente a 

Instituição mas se dá novos prazos ao novo RT para que cumpra as notificações iniciais.   

Nas ILPIs o tempo de cumprimento das notificações iniciais se tornam ainda 

maiores, devido à alta rotatividade de profissionais, principalmente do Profissional 

Responsável Técnico que é o responsável pela organização dos serviços de enfermagem. E, 

como já abordado, na falta do profissional Enfermeiro, não existe organização do Serviço 

de Enfermagem nas ILPIs. 

A literatura aponta a problemática citando que as ILPIs não apresentam 

profissionais nem recursos materiais e físicos suficientes para a organização do serviço de 

enfermagem que consecutivamente irá interferir no atendimento das pessoas idosas. O 

trabalho, muitas vezes, é realizado por cuidadores, pessoas pouco capacitadas para 

trabalharem com essa população. Sendo assim, o cumprimento ás exigências da 

fiscalização podem demorar mais do que o esperado para serem atendidas. 
63,64

 

Envelhecer é um processo complexo que exige capacitação específica dos 

profissionais para a contemplação dos seus múltiplos aspectos. Ao se remeter ao 

envelhecimento em Instituições de Longa Permanência para Idosos, o desafio torna-se 

ainda maior. Tal processo, se apresenta com um significado próprio e diferente, exigindo 

dos profissionais, além das suas habilidades específicas, uma sensibilidade aguçada para 

compreender a subjetividade das pessoas que precisam residir em tais instituições. Dentre 

os trabalhos pesquisados, não foi possível encontrar um que descrevesse a relevância de 

práticas de promoção de saúde, da qualidade de vida de idosos institucionalizados, e 

segurança, ainda que práticas nesse sentido, fossem descritas como necessárias. 
65

 

Pesquisas internacionais também colocam, que cuidados domiciliários de 

enfermagem para idosos, são uma área crítica em relação ao conhecimento, ao 

desenvolvimento e à prestação dos serviços de enfermagem. O envelhecimento da 
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população e a crescente ênfase sobre os cuidados de saúde de base comunitária, significa 

que um número ainda maior de idosos, vão precisar de cuidados de enfermagem nas ILPIs 

no futuro. Diante disso, declaram a necessidade da inserção do  Enfermeiro, na 

organização dos serviços de enfermagem.
66

 

Os Enfermeiros estão presentes em cada uma das várias configurações da 

assistência ao idoso e, como tal, podem servir como conectores ou integradores entre os 

níveis do cuidado, melhorando tanto a  comunicação, como aumentando a capacidade do 

sistema global para gerir a saúde, diante das complexas condições de saúde dos idosos. 

Porém, é de fundamental importância possuírem qualificação em enfermagem 

gerontológica. Dessa forma, podem apoiar a equipe multiprofissional, por dominarem 

conhecimentos e competências inerentes ao cuidado do idoso institucionalizado.
67

 

Em relação ao número de idosos e de leitos existentes nas 51 ILPIs, os resultados 

mostram que entre a primeira e a última avaliação, manteve-se 48.6% do quantitativo 

inicial. Durante os atos fiscalizatórios, constatou-se que as ILPIs funcionam na maioria das 

vezes próximo de 100% de ocupação do número de leitos existentes. As ILPIs são 

pequenas, em média, abrigam cerca de 30 residentes e estão trabalhando em plena 

capacidade, já que 91,6% dos leitos existentes são ocupados pelos idosos. Dessa forma em 

relação ao indicador ocupação dos leitos, os estudos demonstram correlação também com a 

literatura. 
22

 

Nas 51 ILPIs fiscalizadas constatou-se o regime de contratação pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT), destacando-se a jornada de 12 horas de  trabalho com 36 

horas de descanso. Entretanto, com um índice menor também foram encontradas algumas 

jornadas de  24 horas de trabalho por 48 horas de descanso, 12 horas de trabalho por 60 

horas de descanso e também de 20 horas semanais desenvolvidas pelos enfermeiros. Vale 

elucidar que essas questões são trabalhistas e devem estar de acordo com o regime de 

contratação regidas pela CLT. 
68

 

Mesmo se tratando de questões trabalhistas, o Coren RJ durante os atos 

fiscalizatórios ao constatar jornadas de trabalho, como as de 24 horas de trabalho por 48 

horas de descanso, orienta  e sugere ao responsável legal pela ILPI  que o mesmo realize 

adequações a forma original de contratação dos seus profissionais, ou seja, respeite a 

jornada de trabalho estabelecida pela CLT que é de 44 horas semanais. 
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 No ato de diligência, em não se encontrando modificações na escala de trabalho dos 

profissionais de acordo com a CLT, o fiscal elabora um relatório circunstanciado dando 

ênfase a questão desrespeitada e encaminha o caso aos órgãos competentes.  

O perfil da enfermagem no Brasil, aponta que o serviço de enfermagem é uma 

tendência crescente. E, que a característica do mercado de trabalho em saúde é o uso 

intensivo e diversificado da mão de obra. Os empregos tiveram uma importante expansão 

na última década – passaram de 1,4 milhões em 1992 para mais de três milhões em 2009. 

Contudo, as modalidades de contratação, bem como as diversas jornadas de trabalho 

mostram a complexidade dos vínculos. O setor comporta uma diversidade de jornadas de 

trabalho que vai desde 12 horas semanais, 20, 24, 32, 40 até 44 horas. 
69

 

Enfatiza-se que a tendência característica da equipe de enfermagem condiz com a 

organização e o desenvolvimento das atividades de saúde, seja no âmbito hospitalar ou na 

rede ambulatorial, acomoda-se da mesma forma as ILPIs como modalidade assistencial 

porvindouro. 
69

 

Diante disso, pode-se observar um paralelo nos resultados relacionados ao 

Dimensionamento de pessoal nas ILPIs, no que diz respeito às diversas  jornadas de 

trabalho. Os resultados demonstram uma pequena melhora do quantitativo de profissionais. 

Entretanto, não se pode considerar uma melhoria significativa em termos de 

dimensionamento mínimo adequado de profissionais de enfermagem, pois o índice de 

instituições que não possuem enfermeiros nas 24 horas de assistência ao idoso se manteve 

na avaliação final em 96,1%. 

Dessa forma, constatou-se que as ILPIs permanecem sem um número mínimo de 

enfermeiros, suficientes para uma cobertura da escala de enfermagem nas 24 horas 

ininterruptas de funcionamento das ILPIs. Para o DEFIS, o funcionamento adequado do 

serviço de enfermagem nas 24 horas de assistência ao cuidado mínimo,  a instituição deve 

ter na sua escala de profissionais, 05 enfermeiros, sendo 04 na assistência direta ao 

paciente e 01 Responsável Técnico pelo serviço de Enfermagem, e 04 técnicos e ou 

auxiliares de enfermagem para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais conforme 

contrato de trabalho regido pela (CLT). 

Ressalte-se que o quantitativo de 05 Enfermeiros não contempla o índice de 

segurança técnica. As especificidades de cada ILPI, devem ser consideradas no cálculo de 

dimensionamento apresentado ao fiscal no ato da fiscalização. A Resolução COFEN n.º 
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293/2004, estabelece o Índice de Segurança Técnica (IST) e a proporção de enfermeiros, 

de acordo com o grau de complexidade da atenção à clientela, sobre o total de profissionais 

de enfermagem.
70

 

Neste contexto, o acompanhamento da complexidade assistencial durante o período 

de internação permite identificar a carga de trabalho da equipe de enfermagem e o tempo 

despendido no cuidado, contribuindo para o planejamento mais racional das ações a serem 

implementadas junto aos pacientes.
71

 

Dimensionamento de pessoal, é a etapa inicial do processo de provimento de 

pessoal, que tem por finalidade a previsão da quantidade de funcionários por categoria, 

requerida para suprir as necessidades de assistência de enfermagem, direta e indiretamente 

prestada à clientela. Logo, estabelecer um adequado dimensionamento do quadro de 

enfermagem é fundamental para se garantir uma assistência de qualidade, para atender a 

demanda assistencial da clientela atendida.
72,73

 

As ILPI’s se inserem no mercado do cuidado como um novo nicho de atuação de 

profissionais de Enfermagem, e de outras categorias da área da saúde e das áreas social e 

administrativa. Para que estas instituições permaneçam ofertando auxílio à sua clientela, 

faz-se necessário o cumprimento de diversos dispositivos legais, que versam sobre os 

assuntos mais variados desde a estrutura física até o quantitativo de profissionais de saúde 

e assistência social. 
74

 

Fazendo um paralelo com a problemática do estudo de Anchieta e Fugulin 2011 da 

especificidade do dimensionamento de pessoal na Central de Material Esterilizado (CME), 

o mesmo ocorre na situação das ILPIs, consideradas como locais de menor complexidade 

assistencial e que não há necessidade de pessoal qualificado.
75

 

Tais argumentos se agravam pela problemática das ILPIs estarem inseridas na 

modalidade de atendimento da Assistência Social. Provoca um conflito quanto ao método 

de dimensionamento de pessoal de enfermagem que considere a especificidade do processo 

de trabalho desenvolvido na unidade e subsidie as enfermeiras, para realização de 

estimativas e avaliações do quadro de pessoal em ILPI, mas que tampouco seja o mesmo 

adotado para unidades hospitalares. Este deve fornecer elementos que as auxiliem na 

argumentação e na justificativa das propostas relacionadas à aquisição de pessoal 

adicional, junto aos administradores das ILPIs.
74
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A Resolução COFEN 293/04, apesar de ser a ferramenta atualmente utilizada para 

mensurar o quantitativo de enfermeiros, auxiliares e técnicos de Enfermagem para cuidar 

com segurança dos idosos institucionalizados, depara-se com um conflito pois, sabe-se que 

na prática, o resultado deste cálculo não se aplica à realidade encontrada nas ILPI’s, e sim 

as unidades hospitalares. 
74

 

Nos últimos anos, surgiram várias propostas de Sistemas de Classificação de 

Pacientes que permitem evidenciar o grau de dependência do paciente em relação à 

enfermagem, e podem ser utilizadas como base para o cálculo de dimensionamento de 

pessoal. Os Sistemas de Classificação de Pacientes abordam diferentes critérios de 

avaliação que vão desde o uso de indicadores com base nas necessidades humanas básicas, 

dependência em relação à assistência ou tipo de atendimento realizado. Portanto, utilizando 

um método que melhor se adapte e traduza a realidade de cada instituição, a classificação 

possibilita a identificação do paciente em relação ao nível de dependência da equipe. 
71

 

As ILPIs possuem infraestrutura e recursos humanos escassos, problemas estes 

frequentemente pontuados e postos em debate nos fóruns de discussão na área da geriatria 

e gerontologia. É demonstrada a carência e o número reduzido de profissionais indicando a 

submissão e uma sobrecarga de atividades e, por conseguinte, o comprometimento da 

saúde do trabalhador.
76,77

 

Diante disso, o dimensionamento de enfermagem nas ILPIs, pode ser pertinente de  

acordo com a associação das classificações da Portaria nº 73/2001 MPAS/SEAS e RDC 

283/05. A partir delas, contemplar-se-ia os aspectos legais da Enfermagem, contando com 

o enfermeiro nas 24h de assistência integral ao idoso, e um número maior de profissionais 

de nível médio, o que possibilitaria uma assistência mais segura.
42-62-74

 

Mediante o exposto, a pequena melhoria nos resultados relacionados ao 

dimensionamento de pessoal nas ILPIs, não corresponde ao proposto na Lei  do Exercício 

Profissional 7498/86 onde no seu Art. 15,  destaca que todas as atividades exercidas por 

técnicos e auxiliares de enfermagem, em instituições que cuidem da saúde públicas e 

privadas e em programas de saúde, só podem ser desempenhadas sob orientação e 

supervisão do Enfermeiro. 

O enfermeiro é um dos trabalhadores inseridos no contexto da multidisciplinaridade 

da ILPI e, portanto precisaria estar presente nela. De acordo com a Lei 7498/86, que 

regulamenta o exercício profissional, no seu artigo 11, inciso I, encontra-se como atividade 
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privativa do enfermeiro o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 

do serviço de Enfermagem. Onde houver trabalhador de Enfermagem de nível 

médio/técnico e outros profissionais que realizam o cuidado, há necessidade de um 

enfermeiro, para liderar e direcionar esses trabalhadores. Todavia esta realidade ainda não 

se faz presente na maioria das ILPIs.  

A presença de cuidadores encontradas nas escalas do serviço de enfermagem, pode 

estar ligada ao desconhecimento e às publicações de artigos que erroneamente descrevem 

que a equipe de enfermagem de uma ILPI é composta por cuidadores de idosos, técnicos 

de enfermagem e enfermeiro. E que, cuidadores são pessoas que prestam cuidados básicos 

ou de vida prática de modo restrito, esporádico, ocasional ou intermitente. Destaca-se 

também, que esses trabalhadores cuidam de pessoas idosas que apresentam diferentes 

níveis de dependência associada a incapacidades funcionais e a doenças.
64

 

O cuidado é uma ciência, nos hospitais e unidades de saúde ele é desenvolvido, 

especialmente, pelos profissionais de enfermagem. Porém, sabe-se que o mesmo é 

exercido, histórica e culturalmente, por pessoas sem formação profissional tanto no âmbito 

familiar, comunitário, quanto nas instituições de saúde de origem religiosa ou filantrópica.  

Para denominar essas pessoas, utiliza-se a expressão cuidadores leigos, tendo em 

vista a dificuldade de encontrar, na literatura cientifica, uma definição do termo. Na 

literatura, ocorre definições como a pessoa que presta cuidado ao doente, tanto no âmbito 

institucional quanto no familiar atuando sem remuneração e/ou formação profissional 

especializada.
78

 

Acredita-se que por desconhecimento da Lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem 7498/86 que no seu parágrafo único dispõe que a enfermagem é exercida 

privativamente pelo enfermeiro, Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e 

parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação, não só os artigos como também os 

responsáveis legais pelas ILPIs e até os Enfermeiros responsáveis técnicos, constantemente 

inserem na escala dos profissionais de enfermagem os cuidadores. 

Em razão desse conflito, observa-se nos resultados referente aos recursos humanos, 

que o número de cuidadores é maior que os de auxiliares de enfermagem. Desse modo, 

constantemente delega-se aos cuidadores a prestação de cuidados especializados ao idoso 

institucionalizado. Como também, muitas vezes, o cuidadores assumem sozinhos plantão 
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noturno das ILPIs, desse modo, ficam responsáveis pelos cuidados diretos dos idosos 

institucionalizados. 

Nos artigos, encontram-se controvérsias em relação ao disposto na Lei do Exercício 

Profissional de Enfermagem, à rotina de cuidados e à ausência de crítica da equipe de 

enfermagem, assim, proporciona-se a incorporação cotidiana dos cuidadores nas ações de 

natureza da enfermagem, como citados “cuidados de higiene, alimentação por via oral, 

prestar companhia ao idoso, promover movimentação e conforto, estes ainda sob a 

supervisão do enfermeiro.”
64

 

Destaca-se que mais uma vez que mediante a Lei 7498/86 que regulamenta o 

exercício da profissão da categoria de enfermagem e o seu  Código de ética  disposto na 

Resolução 311/07,  o cuidador não faz parte da equipe de enfermagem. Logo as atividades 

desenvolvidas pelos cuidadores nas ILPIs são de responsabilidade do próprio cuidador, ou 

do responsável legal pela instituição, ou familiar do idoso. 

No entanto, o ato de delegar não significa se eximir da responsabilidade, que é 

intransferível, pois apenas delega-se a atribuição de realizar a atividade. Neste contexto, o 

enfermeiro mantém sua responsabilidade diante do dano, uma vez que é de sua obrigação a 

supervisão das atividades dos membros da equipe de enfermagem sob sua liderança, e cria-

se uma nova responsabilidade a quem foram delegadas as ações de cuidado.37
 

Quanto à Legalidade do Exercício Profissional de enfermagem nas ILPIs,  houve 

uma melhora significativa em mais de 80% das ILPIs. Este foi o melhor resultado 

verificado no estudo. Esse resultado se deve ao cumprimento a Lei do Exercício 

Profissional 7498/86 do Decreto regulamentador 94406/87 e ao poder de Polícia que é 

atribuído ao fiscal do COREN RJpara condicionar e restringir o uso e gozo de atividade 

que ponha em risco a segurança ou a saúde pública, em benefício da coletividade, 

podendo-se, inclusive, solicitar garantia de força pública para assegurar suas ações. 
79

 

No Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de 

Enfermagem o exercício do poder de polícia administrativa, que lhes são outorgados como 

autarquia pública, cabe, respectivamente, ao órgão federal a regulamentação das leis 

infraconstitucionais e aos conselhos regionais o controle das suas aplicações em nível de 

estado. 
80

 

Diante do exposto, no ato Fiscalizatório ao se constatar a presença de um 

profissional de Enfermagem desenvolvendo ações de enfermagem de forma ilegal, o fiscal 
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possui o dever de notificar com auto de infração o representante Legal pela instituição e o 

Responsável Técnico pelo Serviço de Enfermagem, quanto a suspensão imediata do 

profissional ilegal das atividades de enfermagem. 

Sobre a responsabilidade legal do Enfermeiro, encontra-se no âmbito da 

responsabilidade penal, que o enfermeiro poderá responder, além das situações que causem 

danos aos clientes e à sociedade, também  por exercício ilegal da profissão. No 

ordenamento jurídico, o exercício ilegal da profissão constitui contravenção penal com 

pena culminada em prisão simples ou multa, por exercer profissão ou anunciar que a 

exerce sem preencher as condições legais que a lei determina, ou seja, sem a devida 

capacidade legal. Essa prerrogativa compreende que além da capacidade técnica, os títulos 

devem estar devidamente registrados e a inscrição efetuada no órgão disciplinador do 

exercício.
37

 

Desse modo, é importante ressaltar que o principal papel do Conselho Regional de 

Enfermagem é proteger a sociedade e os profissionais de enfermagem através da 

fiscalização e combate a prática de enfermagem por leigos, assim como o exercício ilegal 

da profissão previsto em consonância na Lei 7498/86 que regulamenta o exercício da 

profissão de enfermagem. 

Outro fator relevante que esperava-se adquirir melhoras nos retornos fiscalizatórios, 

foi quanto a presença de enfermeiros na instituição com inexistência de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART). O estudo mostra que na avaliação final, 86,3% das ILPIs 

ainda se mantinham sem o Enfermeiro Responsável Técnico. 

Trata-se do segundo item mais notificado pela fiscalização após o afastamento do 

profissional ilegal de suas ações de enfermagem. Acredita-se que o não cumprimento desse 

ato de infração, se deve aos baixos salários oferecidos aos profissionais, a forma contratual 

e o desconhecimento dos enfermeiros sobre suas reais atribuições ao serem designados 

como responsáveis técnicos pelo serviço de enfermagem de uma ILPI.  

A literatura dispõe que o enfermeiro é considerado um profissional liberal, porém, a 

sua atuação é predominantemente, na condição de empregado de serviços de saúde, com 

subordinação e reduzida autonomia, levando a responsabilização civil à instituição de 

saúde que o mantém de forma assalariada, resguardada as peculiaridades.
37 

Na enfermagem 

Gerontológica  tem-se também  observado a atuação dos profissionais enfermeiros 

Responsáveis Técnicos, sem vínculo institucional, falta de qualificação, desmotivados, 
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logo com contratos aleatórios por tempo indeterminado, constando 30 horas de jornada de 

trabalho semanal necessárias para obter a CRT, conforme preconiza a Resolução Cofen  

458/14 e com salários abaixo do piso estadual estabelecido pela Lei  6983/15. 

A jornada de trabalho de 30 horas semanais estabelecida pelo Sistema 

COFEN/COREN é a  mínima entendida que permite ao profissional enfermeiro 

desenvolver a organização do serviço de enfermagem e, também  contribuir com uma 

assistência contínua de qualidade aos idosos institucionalizados. 

Diante dos fatos, o profissional enfermeiro ao ser notificado a dar entrada na sua 

Responsabilidade Técnica, recebe orientação da fiscalização, sobre todas as 

responsabilidades pelos serviços de enfermagem desenvolvidos na instituição, como: o 

planejamento, a organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 

enfermagem.  

A Resolução 458/14, destaca também que o Enfermeiro Responsável Técnico que 

descumprir as atribuições constantes neste artigo poderá ser notificado a regularizar suas 

atividades, estando sujeito a responder Processo Ético-Disciplinar na Autarquia. Diante do 

exposto, ao explicarmos a luz da Resolução 458/14 quais são as atribuições dos 

Responsáveis Técnicos, a maioria destes profissionais desistem da emissão do CRT, 

pedindo demissão das ILPIs. 
81 

Ainda sobre a legalidade do exercício profissional, tendo em vista o índice 

significativo de 88,02% de instituições contando com atividades técnicas de enfermagem, 

sem a supervisão do enfermeiro, constata-se o fato como  uma arbitrariedade à Lei do 

Exercício Profissional e aos direitos do idoso a uma assistência integral da equipe de 

enfermagem. O técnico de enfermagem faz parte da equipe de enfermagem e como 

atribuição, exerce atividades auxiliares, de nível médio técnico, cabendo-lhe assistir ao 

Enfermeiro e executar as prescrições de enfermagem.  

Em virtude do alto índice de instituições com técnicos de enfermagem sem a 

supervisão do Enfermeiro, traz à tona  a reflexão que os técnicos de enfermagem, na 

ausência do enfermeiro seriam obrigados a  tomarem providências privativas do 

enfermeiro nos casos de urgência e emergência, levando-os a praticar ações de 

enfermagem sem conhecimento técnico e cientifico, e possivelmente causando danos ao 

paciente, decorrentes de negligência, imperícia e imprudência em desacordo com a 

Resolução 311/07 que trata do Código de Ética dos profissionais de Enfermagem. 
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A Lei do Exercício Profissional em Enfermagem, 7498/86, também é enfática 

quando, no seu Art. 15, destaca que todas as atividades exercidas por técnicos e auxiliares 

de enfermagem, em instituições que cuidem da saúde públicas e privadas e em programas 

de saúde, só podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do Enfermeiro. Desse 

modo, todas as ILPIs deveriam possuir 100% de enfermeiros tanto na primeira quanto na 

última avaliação, pois oferecem o serviço de enfermagem nas 24 horas de funcionamento, 

tendo como sua principal mão de obra a equipe de enfermagem. 

Em um estudo de Gonçalves et al. Destaca-se a importância da assistência ao idoso 

institucionalizado desenvolvido pela enfermagem, um papel determinante na execução e 

cumprimento das leis direcionadas aos idosos, promovendo a inclusão social 

indiscriminada dos idosos, respeitando também  suas capacidades e limitações. 
82

 

 Os resultados encontrados, na última avaliação de fiscalização sobre a existência da 

implantação da  Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas ILPIs, observou-

se melhoramentos de alguns fatores indispensáveis para a implantação da SAE como: 

prontuário único do paciente,  registro das ações de enfermagem, normas e rotinas de 

enfermagem, protocolos operacionais padrão (POPs), processo de enfermagem, consulta de 

enfermagem, anotações de enfermagem, regimento interno, organograma e indicadores de 

qualidade na assistência de enfermagem.  

As ILPIs como as demais instituições assistenciais a saúde da população, avançaram 

pouco na organização do serviço de enfermagem no que diz respeito à implantação da 

SAE. O que se percebe nesses locais, é que a  implantação da SAE e PE, se torna difícil 

pelos mais diversos fatores, desde a falta de  profissional qualificado até o apoio da direção 

do local. 

Ainda são necessários empenhos por parte da gestão administrativa e da própria 

equipe de enfermagem, para que consigam atender os princípios básicos organizacionais 

para implantação da SAE e PE nas ILPIs. Precisa-se viabilizar o método, os instrumentos e 

um quantitativo mínimo e adequado de  pessoal. Na falta de um desses itens se torna 

inviável a implantação da SAE. Percebe-se que o déficit de pessoal identificado nas ILPIs, 

seja um fator   determinante para a organização institucional e implantação da SAE. 

Sobre a elaboração de prontuários, a literatura corrobora que, embora existam 

dificuldades estruturais, organizacionais, econômicas de escassez de trabalhadores e de 

recursos materiais, nas ILPIs, o enfermeiro, como membro da equipe multidisciplinar, por 
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meio de um esforço de cooperação, necessita otimizar o cuidado prestado ao idoso. Esta 

ação pode ser realizada pela utilização da Avaliação Multidimensional do Idoso, em que se 

combina experiência e recursos no sentido de enfocar aspectos do processo de 

envelhecimento. 
64

 

O prontuário é um documento básico que permeia as atividades administrativas, 

jurídicas, assistenciais, de pesquisa e ensino. É destinado a registrar os cuidados prestados 

pelos integrantes da equipe multidisciplinar. É um documento único, onde devem ser 

anotadas todas as informações relativas à saúde de cada cliente; serve para a comunicação 

entre os profissionais, resultando em melhor atendimento/assistência. 
64

 

Dessa forma,  para melhor cuidar de um idoso institucionalizado, torna-se necessária 

a implantação do prontuário do residente e da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE/PE) voltada à saúde do idoso, com atendimento às necessidades de vida 

diária, manutenção e recuperação das condições de saúde, proporcionando uma qualidade 

de vida e da segurança.
83

 

 Para realizar adequadamente a SAE, é preciso que os enfermeiros tenham 

conhecimento das teorias de enfermagem, para que as ações originárias da SAE sejam 

embasadas em conceitos teóricos já consolidados na Enfermagem Nacional e 

Internacional. Também para que esses profissionais possam, dentre as várias teorias de 

enfermagem, escolher uma que melhor atenda às necessidades do contexto e dos idosos 

residentes e os atendam de forma integral. 
17-37 

Conhecer o perfil dos Diagnósticos de 

Enfermagem também pode possibilita aos enfermeiros planejar de maneira individualizada 

os cuidados de enfermagem. 
84

 

Estudos corroboram com a Lei do Consumidor 8078/90 e artigo 68 do Código do 

Processo Civil –(CPC) quando declaram que o prontuário do paciente é o conjunto de 

documentos padronizados, ordenados e concisos, destinados ao registro de todas as 

informações referentes aos cuidados dos trabalhadores da saúde, prestados ao cliente. As 

anotações no prontuário ou ficha clínica devem ser feitas de forma legível, permitindo, 

inclusive, identificar os profissionais de saúde envolvidos no cuidado. Dessa forma,  não 

apontam nenhuma legalidade para aos registros referentes ao cuidado de enfermagem 

dispensados ao cliente, descritos nos livros de ordens e ocorrências. 
85

 

Os Manuais de Normas e Rotinas de Enfermagem são definidos como uma coleção 

sistematizada de instrumentos normativos e atos de interesse de consulta de setores ou de 
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ocupantes de cargos e funções, podendo ser mais ou menos detalhados, de acordo com o 

fim a que se destina. É também um guia, um orientador escrito, que traz instruções gerais e 

específicas do funcionamento do serviço, é ainda um instrumento básico para uma boa 

organização e indispensável em qualquer serviço. 
85

 

Diante disso, é considerando como pertencente à SAE que organiza o trabalho do 

profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a 

operacionalização do processo de enfermagem, consecutivamente o cuidado integral a 

saúde do idoso institucionalizado, como todos os fatores: prontuário único do paciente, 

registro das ações de enfermagem, normas e rotinas de enfermagem, protocolos 

operacionais padrão (POPs), processo de enfermagem, consulta de enfermagem, anotações 

de enfermagem, regimento interno, organograma e indicadores de qualidade na assistência 

de enfermagem se tornam essenciais para serem atendidos, e viabilizam a implantação da 

SAE, que como quesito de avaliação geral foi baixa sua diferença entre as duas avaliações. 

Convém destacar que os indicadores de qualidade referentes à assistência ao idoso: 

quedas, úlceras por pressão, internações, diarreia, desnutrição, desidratação e contenção, 

são pouco ou quase nada utilizados pelas ILPIs. Diferente do que é preconizado pela RDC 

283/05 ANVISA e Programa Nacional de Segurança ao Paciente.  

Não diferente da realidade nacional, artigos internacionais declaram que existem 

preocupações sobre a validade e confiabilidade dos indicadores de qualidade de 

enfermagem, sensíveis para atendimento em ILPIs. A avaliação dos idosos deveriam ser 

realizadas através da consulta de Enfermagem, no ato da admissão na ILPI, dando 

continuidade nas avaliações subsequentes. Como não é realizado, consecutivamente, o 

desenvolvimento de indicadores é pouco documentado.
86,87

 

Nas Legislações afins ao cuidado do idoso institucionalizado nas ILPIs, ressalta-se 

que o Coren RJ, não notifica a Pessoa Jurídica, elabora um relatório circunstanciado 

sugerindo adequações do funcionamento das ILPIs, em consonância com as Legislações 

afins e encaminha nos casos de necessidades, os relatórios circunstanciados as autoridades 

competentes. Talvez por isso, não houve mudança em nenhum dos quesitos entre a 

primeira e a última avaliação. 

No que  diz respeito à estrutura física adequada, percebeu-se na primeira avaliação 

que 94,1% possuíam estrutura física inadequada, não apresentavam condições de 

funcionamento em consonância com a RDC 283/05 que regulamenta o funcionamento das 
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ILPIs. Porém contata-se que na última avaliação as ILPIs mantiveram a mesma média  de 

94,1%, não apresentando nenhuma melhora quanto à estrutura física. 

A RDC nº 283/05, considera a necessidade de garantir a população idosa os diretos 

assegurados na Legislação em vigor quanto a estrutura física adequada, determina no seu 

item 4.7, condições gerais de funcionamento das ILPIs, relacionadas a infraestrutura física. 

As ILPIs devem oferecer instalações físicas em condições de habitualidade, higiene, 

salubridade, segurança além de garantir a acessibilidade a todas as pessoas com 

dificuldades de locomoção segundo a Lei Federal 10.098/00 que dispõe sobre a 

acessibilidade. 
10

 

As instituições de longa permanência para idosos necessitam de infraestrutura 

física, material e pessoal adequadas para atender as necessidades dos idosos residentes. 

Para tanto, precisa incluir a eliminação de barreiras arquitetônicas de qualquer natureza, 

oferecendo dispositivos acessíveis para o idoso, além de uma disponibilidade físico-

geográfica que promova a individualidade, manutenção da funcionalidade e prevenção dos 

acidentes por quedas. 47 

 A Lei 10741/03, Estatuto do Idoso, coloca no seu Art. 37, que o idoso tem direito à 

moradia digna, seja  no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus 

familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.  Destaca 

também, que as instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de 

habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação 

regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas 

da lei. Diante disso, consta-te uma inobservância das ILPIs em relação ao não 

cumprimento das normativas que as regulamentam.
30

 

 Quanto aos itens relacionados à prescrição de medicamentos, obteve-se uma 

melhora, porém não significativa do ponto de vista estatístico. Na última avaliação, uma 

média de 72,5% das ILPIs ainda se mantinham com problemas relativos à prescrição 

médica. Esses itens embora  ligados à equipe de enfermagem, pois o enfermeiro apraza os 

medicamentos para os técnicos e auxiliares de enfermagem administrarem, se trata de uma 

Legislação afim ao cuidado do idoso.  

Cabe ressaltar, que  a equipe de enfermagem não é responsável por avaliar ou 

validar  prescrição de medicamentos, a enfermagem só é responsável pela administração 

dos medicamentos dentro do prazo de validade da prescrição. Dessa forma,  cabendo ao 
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médico a prescrição de medicamentos com o devido prazo de validade e ao farmacêutico a 

guarda e proteção dos mesmos, conforme dispõe a Portaria do  Ministério da Saúde e da 

Secretaria de Vigilância Sanitária (MS/SVS)  344/98. 
88

 

 O manual de orientações básicas para prescrição médica, dispõe nos artigos 37 e 

114 do Conselho Estadual de Medicina (CEM), que é vedado ao médico, respectivamente, 

prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em 

casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, 

nessas circunstâncias, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. Portanto, a 

prescrição por telefone não deve ser realizada, bem como a indicação de tratamento ou 

outros procedimentos sem exame direto do paciente. Ressalta também  que as prescrições 

devem sempre conter a data da emissão, para controle de sua validade. 
89 

 Não desconsiderando a complexidade do assunto o COFEN lança mão da 

Resolução 487/15, vedando aos profissionais de enfermagem o cumprimento da prescrição 

médica à distância ou quaisquer outros meios onde não conste o carimbo e assinatura do 

médico, assim como  a execução da prescrição médica fora da validade. O período de 

tratamento deve ser definidos pelo médico. 
90

 

 Um erro de administração de medicação, pode ocorrer em qualquer etapa do 

processo de uso de medicamentos. E são associados com erros de medicação se o incidente 

tem o potencial de prejudicar um paciente, uma dose de medicação crítica, como um 

antibiótico intravenoso não é dada, é considerado tanto um erro de medicação como um 

Evento Adverso de medicamento potencial.48 

 Diante do exposto, a Resolução 487/15 elucida que os profissionais de enfermagem 

que forem obrigados a executar a prescrição médica fora da validade ou sem o prazo de 

validade, deverão se abster de fazê-la e denunciar o fato e os envolvidos ao Coren de sua 

jurisdição, que deverá, na tutela do interesse público, tomar as providências cabíveis. 
90

 

 Em relação ao Programa de gerenciamento de Resíduos, também não houve 

melhora significativa entre as duas avaliações. A média de ILPIs que não possuem o 

Programa se manteve em 92%. As ILPIs entendem que por não se tratarem de uma 

instituição de saúde, não precisam gerenciar seus resíduos, embora produzam materiais que 

necessitam ser descartados de forma adequada. 

 Devido à reduzida publicação científica relacionada a essa temática e dada a 

importância em identificar estratégias que favoreçam o gerenciamento de resíduos de 
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serviços de saúde com menos impacto ao meio ambiente, considera-se relevante identificar 

os critérios para aquisição, conservação e descarte de colchões utilizados em hospitais e 

instituições de longa permanência para idosos (ILPI).
91

 

 De  acordo com a RDC ANVISA no 306/04 e a Resolução CONAMA no 

358/2005, são definidos como geradores de Resíduo do Serviço de Saúde (RSS) todos os 

serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços 

de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para 

a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle 

de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores 

produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de 

atendimento à saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

Diante disso, se observa que as  ILPIs devem  atender as sugestões quanto a importância 

do gerenciamento dos seus resíduos em consonância com as Resoluções supracitadas.  

 Outro fator de qualidade relativo às legislações afins ao cuidado do idoso 

institucionalizado nas ILPIs que não apresentou melhora foi quanto as ILPIs possuírem 

transporte adequado pré-hospitalar. Entre a primeira e a última avaliação a média de não 

melhora permaneceu em 98%. Percebe-se que os Responsáveis legais pelas instituições 

nem os familiares dos idosos, possuem conhecimento sobre o Regulamento Técnico de 

funcionamento das ILPIs, RDC 283/05.
62

 

Nos casos de urgência e emergência com os idosos, poucas ILPIs  acionam o 

Sistema Móvel de Urgência e Emergências (SAMU) que trata a Portaria 2048/02. Os 

responsáveis legais pelas ILPIs em sua maioria transportam os idosos por meios próprios, 

não levando em conta os riscos a que estão expostos.  

 A  Portaria 2048/02 considera como nível pré-hospitalar móvel na área de urgência, 

o atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à 

sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, inclusive as psiquiátricas). E que 

possa levar o sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-

lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente 

hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde. 
92
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 Em conformidade com o disposto acima, a RDC 283/05, aponta que em relação a 

saúde dos idosos, a ILPI deve elaborar, a cada, dois anos, um Plano de Atenção Integral à 

Saúde dos residentes, em articulação com o gestor local. Aponta também que o Plano de 

Saúde deve ser compatível com os princípios da Universalização, Equidade e 

integralidade, devendo indicar os recursos de saúde disponíveis para cada residente, em 

todos os níveis de atenção, sejam eles públicos ou privados, bem como as referências, caso 

seja necessário. Porém, em nenhuma das instituições avaliadas não foi disponibilizado o 

plano aos fiscais. 
62

 

Chama a atenção que em 1994, estudos já apontavam que 95% das Instituições 

geriátricas, gerontológicas  e asilares, a chefia do serviço de enfermagem , não era ocupada 

por enfermeiros e a distribuição de pessoal em instituições privadas era de 100% de 

atendentes. Dessa forma, a pesquisa coloca que, a situação de internação do idoso nessas  

instituições, não atendiam as necessidades básicas dos internos, nas dimensões referentes 

as áreas: físicas, terapêuticas, psicossociais, de reabilitação e ambientais, em conformidade 

aos padrões mínimos de assistência de enfermagem preconizados pelo Ministério da 

Saúde, mesmo aquelas contratadas pelo setor público.
93

 

Diante do exposto 21 anos depois, percebe-se que os resultados apresentados nessa 

pesquisa, ainda refletem uma realidade incipiente nessas instituições. Não houve avanço 

em termos de organização nem de conhecimento, tanto pelos gestores, quanto pelos 

profissionais responsáveis pelo serviço de enfermagem, no que diz respeito ao 

funcionamento das ILPIs em consonância com a Lei do Exercício Profissional 7498/86 e 

Resolução Cofen 374/11 que normatiza a Fiscalização, continua precário e  

consecutivamente, negligenciam o cumprimento dos autos de infrações lavrados pelos 

fiscais do  COREN RJ nesses nichos de atuação, que estão diretamente envolvidos com a 

qualidade dos serviços e  a assistência de enfermagem oferecido aos idosos. 

Os atendentes apesar de fazerem parte da equipe de enfermagem, respaldados pela 

resolução Cofen 186/95, exercem atividades elementares de enfermagem, executadas pelo 

pessoal sem formação especifica em Lei. Diante disso, jamais poderiam ser distribuídos em 

sua totalidade sem a supervisão do enfermeiro.
94 

Desse modo, reflete-se necessidade de se orientar e estimular os Responsáveis 

Legais e os Responsáveis Técnicos pelo serviço de enfermagem, a buscarem fontes de 

diferentes conhecimentos técnicos na área de enfermagem e, também os específicos da 
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gerontogeriatria, para a partir disso, estarem melhor preparados para cuidar e assistir à 

pessoa idosa nas ILPIs.
14,15 
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7- CONCLUSÃO 

 

Ressalte-se que o presente estudo trata-se de uma pesquisa inédita relacionada ao 

processo de trabalho da  Fiscalização do Sistema Cofen/Corens do Rio de Janeiro no nicho 

de atuação das ILPIS, caracterizado pela RDC 283/05 que as regulamentam, como um 

local de Assistência Social, embora ofereçam serviços nas diversas especialidades, clínica, 

terapêutica e inclusive a equipe de enfermagem nas 24 horas do seu funcionamento.  

Como fundamentação do estudo, não se encontrou na literatura artigos sobre 

avaliação de resultados de fiscalização dos órgãos competentes nas ILPIs. O embasamento 

encontrado para a discussão dos resultados, estavam na sua maioria nas Leis, Legislações, 

Portarias Ministeriais, Resoluções Colegiadas da ANVISA e afins ao tema da pesquisa. 

Dessa forma, salienta-se para a necessidade de continuidade de outros estudos relacionados 

ao tema. Neste contexto, o presente estudo  disponibilizará dados até então desconhecidos 

e, por consequência, teve dificuldade para realizar comparações. 

Contudo, os objetivos foram contemplados já que se buscou Avaliar os   Resultados 

da Fiscalização Ético Profissional de Enfermagem nas ILPIs, sendo alcançados parâmetros 

do desenvolvimento do serviço de enfermagem realizados nas ILPIs, em consonância  com 

os 04 Pilares da Fiscalização que são: Legalidade do Exercício Profissional da 

Enfermagem nas ILPIs, Dimensionamento de Pessoal, Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e Legislações afins a assistência integral a saúde do idoso institucionalizado, 

considerando a primeira e a última  fiscalização realizada pelo Coren RJ nas ILPIs. 

O melhor resultado alcançado entre a primeira e a última avaliação, destaca o poder 

de Polícia Administrativa da Fiscalização no combate e afastamento imediato do 

profissional  Ilegal no Exercício da Profissão nas ILPIs, considerando que as demais 

notificações de irregularidades demandam de prazos para o cumprimento, desse modo, 

leva um prazo maior para o alcance dos resultados. 

 Chegou-se em torno de 98%, de profissionais habilitados e inscritos no Coren RJ, 

corroborando com o principal papel do Coren RJ, que é fiscalizar a legalidade do exercício 
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profissional de enfermagem,  através do combate a prática de profissionais não habilitados 

e não inscritos no Coren de sua jurisdição, dessa forma impedindo prejuízos a sociedade 

decorrentes de imperícia, imprudência e negligência, permitindo uma assistência de 

enfermagem de qualidade, com responsabilidade e respeito aos direitos dos cidadãos 

idosos.    

Vale ressaltar que, apesar de ter-se observado na enfermagem Gerontológica a 

atuação de profissionais com salários abaixo do piso Estadual estabelecido pela Lei 

6983/15, sem vínculo  institucional, com falta de qualificação, desmotivados, logo com 

contratos aleatórios por tempo indeterminado, constando 30 horas de jornada de trabalho 

semanal em função do atendimento a Resolução Cofen 458/14 que dispõe sobre a 

Responsabilidade Técnica e coloca como carga horária mínima necessária para obter a 

Certidão de Responsabilidade Técnica pelo Serviço de enfermagem das ILPIs. 

Os resultados encontrados, na última avaliação de fiscalização sobre a existência da 

implantação da  Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas ILPIs, foram 

sensíveis às fiscalizações, traduz qualidade no serviço oferecido aos residentes e também 

na assistência de enfermagem. Observou-se melhoramentos de alguns fatores 

indispensáveis para a implantação da SAE como: prontuário único do paciente,  registro 

das ações de enfermagem, normas e rotinas de enfermagem, protocolos operacionais 

padrão (POPs), processo de enfermagem, consulta de enfermagem, anotações de 

enfermagem, regimento interno, organograma e indicadores de qualidade na assistência de 

enfermagem. 

Contudo, a continuidade da fiscalização embasada nos 04 pilares do Departamento 

de Fiscalização,  provoca e estimula os gestores e responsáveis técnicos  pelo  serviço de 

enfermagem, a necessidade de buscar a  melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos 

idosos, tanto na área física, quanto na assistência integral de enfermagem.   

Vale destacar, que todas as irregularidades identificadas, relacionadas aos objetivos, 

foram apontadas aos responsáveis Legais e Técnicos pelo serviço de enfermagem das 

ILPIs, através de relatórios circunstanciados, contendo todas as orientações de como 

organizar e adequar o serviço de enfermagem a Lei do Exercício Profissional e Legislações 

afins ao cuidado do idoso institucionalizado nas ILPIs. 

Entretanto, nas Legislações afins ao cuidado do idoso institucionalizado nas ILPIs, 

ressalta-se que o Coren RJ, não notifica a Pessoa Jurídica, elabora um relatório 
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circunstanciado sugerindo adequações do funcionamento das ILPIs, em consonância com 

as Legislações afins e encaminha nos casos de necessidades, os relatórios circunstanciados 

às autoridades competentes. Talvez por isso, não houve mudança em nenhum dos quesitos 

entre a primeira e a última avaliação. 

O manual de fiscalização do Sistema Cofen/Corens, aponta que a ação de fiscalizar, 

assim constituída, torna-se um instrumento poderoso de combate a profissionais e 

instituições que atuam em desrespeito à legislação pátria. E, por conseguinte, pode 

provocar melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, na medida que 

teremos profissionais e serviços de saúde que obedecem às normas legais que 

regulamentam o funcionamento do setor. 

O estudo possibilitou deixar contribuições à sociedade, à academia e aos órgãos 

competentes, à divulgação dos resultados da fiscalização ético profissional de enfermagem 

nas ILPIs, mostrando um diagnóstico atual das ILPIs quanto à sistematização do serviço de 

enfermagem e resoluções afins ao cuidado do idoso desenvolvido  nas ILPIs. 

Deixa-se também aos profissionais de enfermagem que atuam nas ILPIs, a reflexão 

para que busquem qualificar-se, aprimorar seus conhecimentos relacionados ao cuidado ao 

idoso e através desses, galgarem melhores condições de trabalho e de salários. A pesquisa 

também  aponta os itens que são notificados com suas respectivas fundamentações. Isso 

permite, a realização de um planejamento, de modo a adequar as irregularidades de forma a 

priorizar e oferecer uma assistência de enfermagem de qualidade no cuidado direto ao 

idoso. 

Ao Departamento de Fiscalização do COREN RJ, como produto do curso de 

mestrado, elaborou-se um “Roteiro de fiscalização para ILPIs” em consonância com a Lei 

do Exercício Profissional de Enfermagem 7498/86, Resolução 374/11 e Legislações afins 

ao cuidado ao idoso. 

Por se tratar do órgão que possui a maior categoria profissional desenvolvendo suas 

ações de enfermagem nas 24 horas de funcionamento das ILPIs, propõe-se com esta 

pesquisa, que órgãos competentes, em destaque o Ministério Público e a ANVISA, estejam 

sensíveis ao estreitamento das parcerias nas fiscalizações conjuntas. 

Por fim, este estudo recomenda dar continuidade as fiscalizações, com o objetivo de 

obter  o atendimento das irregularidades e através destes,   traduzir  qualidade nos serviços 

e na assistência de enfermagem e, principalmente viabilizar a inclusão das ILPIs na esfera 
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sócio sanitária. Desse modo, possibilitaria o acesso ao cadastro de estabelecimentos de 

saúde pelo Sistema COFEN/COREN, permitindo a inserção desse nicho de atuação no 

planejamento anual de fiscalização, tendo em vista a previsão de crescimento desses 

estabelecimentos em razão do aumento da longevidade, e ainda, por constituir a 

enfermagem sua maior classe trabalhadora. 
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ANEXO 1-  

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA (CAAE) 
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ANEXO 2 –  

 CARTA DE ANUÊNCIA DO COREN RJ PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA. 
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FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS – PARTE I – PESQUISADOR 

Como são classificadas pelo Departamento de Fiscalização do Coren-RJ, as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos?     Tipo A (  )B (  )   C (  ) 

Data da 1º Inspeção:                                          Data da última inspeção: 

 N
0
 de Inspeções realizadas: (  ) 01  (  ) 02  (  )  03 (  )  04 (  )  05 (  )  06 (  )  07 (  

)  mais 

Motivo da Fiscalização: (  ) Denúncia  (  ) Ministério Público  (  ) Eletiva  (  ) CRT  

Natureza da Instituição: (  ) Privada  (  ) Pública  (  ) Filantrópica  

Possui Enfermeiro Responsável Técnico: (  ) Não (  ) Sim 

Possui Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT: (  ) Não  (  )  Sim 

N
0
 de Leitos:                 Nº de leitos ocupados: 

Possui Profissionais de Enfermagem no ato da Fiscalização? (  ) Não (  ) Sim 

N
0
 de profissionais de Enfermagem: Enfermeiros______ Técnicos de Enfermagem______ 

 Auxiliares de Enfermagem______                  Cuidadores ________ 

1 – Legalidade do Exercício Profissional. 

1.1 – A Instituição possui cuidadores de idosos? (  ) Não  (  ) Sim1.2 – Quantos _________ 

1.3 – A Instituição Possui profissionais de enfermagem sem registro COREN?  (  ) Não  (  ) Sim 

1.4 – Quantos Enfermeiros?_______  Quantos TE? ________ Quantos AUX? __________ 

1.5 - Possui TE/AUX  realizando atividades de enfermagem sem a supervisão do Enfermeiro?  (  ) 

Não   (  ) Sim 

1.6 - Possui Profissionais de Enfermagem com registro no COREN de outra Jurisdição? 

(  ) Não   (  )   Sim 
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1.7 – Existem atividades realizadas pela enfermagem não atribuídas pela Lei do Exercício 

Profissional 7498/1986? (  )   Não  (  )  Sim  

1.8 - Limpeza Geral (  ) Cozinha (  ) Outras  

Qual?_____________ 

2 – Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem: 

2.1 - Existe classificação de cuidados por grau de dependência dos idosos institucionalizados? (  )  

Não    (  )  Sim 

2.2 - Qual a classificação adotada?  (  ) Portaria 73/2001   (  ) Resolução COFEN 293/04 

(  ) RDC 283/2005 (  ) Outros  (  ) Nenhuma  

2.3 – A Instituição apresenta Cálculo de Dimensionamento de pessoal? (  ) Não  (  ) Sim 

2.4 – Qual método utilizado? (  ) Res COFEN 293/2004  (  ) RDC 283/2005 (  ) Portaria 73/2001 

 (  )  Outras  (  )  Nenhuma  

Qual?___________ 

2.5 - A Instituição apresenta escala dos profissionais de enfermagem?(  )  Não   (  )  Sim     

2.6 - Quais os profissionais de enfermagem constam na escala?___________________ 

2.7 – Existem outros profissionais na escala de enfermagem? (  ) Não (  ) Sim  

2.8 – Existe Enfermeiro nas 24h de assistência a enfermagem? (  ) Não  (  ) Sim 

2.9 - Qual a escala de revezamento da  jornada de trabalho?  

(  ) 12x36h    (  ) 12x60h    (  ) 24x48h    (  ) 24x72h    (  ) Outra 

Qual?________________ 

3 – Sistematização da Assistência de Enfermagem: 

3.1 – Existe Implantação/Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

na ILPI ? (  ) Não (  ) Sim  

3.2 - Existe prontuário único referente ao cuidado ao idoso institucionalizado?  (  )  Não (  )  Sim  

3.3 – Existe consulta de enfermagem com o histórico de admissão do idoso no prontuário único?  

 (  )  Não     (  ) Sim  
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3.4 - Existe registro das ações de enfermagem?  (  )  Não    (  )  Sim  

3.5 - Onde são registradas as ações de enfermagem?  

(  ) Prontuário    (  ) Livro de Ordens e Ocorrências    (  ) Instrumento próprio    (  ) Outros 

Qual?_______________________ 

3.6 -  Existe a identificação das ações de enfermagem de forma adequada? (  ) Não (  ) Sim 

3.7 – Existe Regimento Interno do Serviço de Enfermagem? (  ) Não  (  ) Sim 

3.8 - Existem Normas e Rotinas de Enfermagem?  (  )   Não    (  )  Sim 

3.9 – Existe Organograma do Serviço de Enfermagem na Instituição? (  ) Não (  ) Sim 

3.10 – Existem Protocolos Operacionais Padrão (POPS)? (  ) Não (  ) Sim 

3.11 – Existem indicadores relacionados a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao 

idoso? (  ) Não (  ) Sim 

3.12 – Quais indicadores: (  ) quedas (  ) diarreia (  ) desnutrição  (  ) desidratação (  ) úlceras por 

pressão (  ) contenção mecânica/farmacológica (  ) internação (  ) óbito (  ) outras 

Quais?_______________ 

3.13 Existe Processo de Enfermagem na ILPI ?  (  )  Não     (  )  Sim 

3.14 - Quais as etapas do Processo de Enfermagem foram identificadas? 

(  ) Histórico   (  ) Diagnóstico   (  ) Planejamento   (  ) Implementação   (  ) Avaliação (  ) Nenhuma  

(  ) Todas 

4 – Legislações Afins ao Idoso 

4.1 - A instituição apresenta estrutura física adequada?  (  )  Não  (  )  Sim  

4.2 - Qual a legislação adotada?  (  ) RDC ANVISA 283/2005  (  ) RDC ANVISA 50/2002 

 (  ) Portaria 73/2001     (  ) Outras (  ) Nenhuma 

4.3 – A prescrição de medicamentos realizada pelo médico possui período de validade? (  ) Não (  ) 

Sim 

4.4 – Qual periodicidade? (  ) diariamente    (  ) semanalmente    (  ) quinzenalmente    (  ) 

mensalmente  (  ) outras 

Qual?_____________ 
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4.5 - Foi constatada repetição  de prescrição médica pela Enfermagem? (  ) Não      (  )  Sim 

4.6 - A instituição possui Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde?  (  )  Não    (  )  Sim 

4.7 - A instituição possui meio de transporte inter-hospitalar?  (  )Não   (  )  Sim  

4.8 - Existe Transporte inter-hospialar?  (  )Não (  )  Sim        

4.9 – Como é realizada a remoção dos idosos em caso de urgência e emergência?  

(  ) meios próprios  (  ) SAMU (  ) Assistência Privada (  ) outros  

Qual?_______________ 

4.10 - Qual a legislação adotada?  

 Portaria MS 2048  (  ) Não (  ) Sim 

Nenhuma (  ) Não (  ) Sim 

 


