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Relatório Anual do Departamento de Fiscalização do CRBM-5 – 2015

O Setor de Fiscalização do CRBM-5 teve suas atividades iniciadas em meados de 2014
com início das fiscalizações externas em outubro deste mesmo ano, contando apenas com
uma fiscal biomédica. Em franco crescimento desde então, o setor conta, desde outubro de
2015 com mais uma fiscal biomédica. Além disto, o CRBM-5 conta com uma Comissão de
Fiscalização e Orientação, cujo objetivo é fiscalizar e orientar sobre a atuação dos profissionais
biomédicos.

No ano de 2015 foram visitados 72 Municípios nos Estados da Jurisdição do CRBM-5,
sendo 61 Municípios gaúchos e 11 catarinenses. Foram fiscalizados 413 biomédicos em 391
Estabelecimentos com inscritos no CRBM-5 ou em outro(s) Conselho(s) de Classe. No quadro
1, encontram-se os dados referentes às atividades da fiscalização no período de janeiro a
dezembro de 2015.

Quadro 1: Atividades da fiscalização no período de janeiro a dezembro de 2015

Nº de PJs
registradas no
CRBM-5

Nº de PJs
inscritas em
outros Conselhos

PJ
(total)

Nº de Biomédicos
Fiscalizados

Nº de Municípios

174

217

391

413

72

Quadro 1: Dados obtidos pelo departamento de Fiscalização do CRBM-5 no período de janeiro a dezembro de
2015 (PJ: Pessoa Jurídica; PF: Pessoa Física).

Os trajetos percorridos pelas fiscais no período de janeiro a dezembro de 2015, podem
ser observados na figura 1.
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Figura 1: Rotas percorridas pela Fiscalização em 2015, na jurisdição do CRBM-5.

Na figura 2, podemos observar o índice das irregularidades encontradas pela fiscalização do
CRBM-5 no ano de 2015.
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Figura 2: percentual aproximado das irregularidades constatadas pelo Departamento de Fiscalização do CRBM-5.

