
  



 

 

 

        ÉTICA E A UTILIZAÇÃO DO CELULAR E DAS                  
REDES SOCIAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO  



 



ÉTICA: 
• São as regras de comportamento, de ação perante a 

sociedade, e a convivência na mesma implica em 
obediência a essas regras ou normas de conduta. 
Estas se duplicam a partir do momento em que o 
indivíduo torna-se um profissional, que passa a 

seguir também as regras inerentes da profissão a 
qual exerce ou seja, regras intimamente ligadas, 

inseparáveis as regras da sociedade. 
(Smeltzer Bare, 2000) 



ÉTICA: 

• “Ética é tudo aquilo que se faz quando 
ninguém vê, quando se está sozinho, com 
consciência e os compromissos que se 
assume consigo mesmo e com os outros.” 

      (Barbeiro, 2006) 



CONSCIÊNCIA DA PROFISSÃO... 
“ 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 na prestação de serviços à pessoa, 

família e coletividade, no seu contexto e 
circunstâncias de vida.” 

   
 (Resolução COFEN 311/2007 – CEPE – Preâmbulo) 



DESAFIOS 

DA ENFERMAGEM 



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

Principal fator de desenvolvimento econômico e social de um país. 



Elaborar Estratégias! 



CONSCIÊNCIA DAS RESPONSABILIDADES... 

É a obrigação de responder por algo, ou seja, é o 
encargo, compromisso ou dever de cumprir com 
alguma coisa a que se tenha conveniado. 

 

Art. 5º - exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, e honestidade e lealdade.” 

     

 

Resolução 311-2007 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 



 

 

 

        



Comunicação através das Mídias 









Quais os limites 

para o uso do 

WhatsApp no 

ambiente de 

trabalho? 





DESAFIO DE ESTAR PREPARADO PARA O 
USO DE NOVAS TECNOLOGIAS: 

• É relevante pensar na realidade de um mundo 
globalizado, onde tantas descobertas  
tecnológicas e científicas passam a fazer parte 
do cotidiano dos profissionais de saúde, 
principalmente dos enfermeiros, que a todo o 
momento se deparam com equipamentos e 
máquinas de última geração, usadas tanto no 
diagnóstico cada vez mais preciso de uma 
doença, como no tratamento de 
enfermidades consideradas intratáveis e 
incuráveis.  
 

• O ENFERMEIRO(A) DA PÓS- MODERNIDADE NELLI, KURAMOTO 



            CAPITULO II – CEPE 
                                 PROIBIÇÕES 

Art. 84 - Franquear o acesso a informações e 
documentos para pessoas que não estão diretamente 
envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos 
previstos na legislação vigente . 

Art. 85 – Divulgar ou fazer referência a casos, 
situações ou fatos de forma que os envolvidos possam 
ser identificados. 

 
        

 

Resolução COFEN 311/2007 



— O empregador pode estipular graduações de penalidade. Se inicia com uma advertência verbal. Depois, na próxima reincidência, uma advertência escrita. Depois, uma suspenção e pode gerar até uma justa causa por insubordinação e indisciplina. — O empregador pode estipular graduações de penalidade. Se inicia com uma advertência verbal. Depois, na próxima reincidência, uma advertência escrita. Depois, uma suspenção e pode gerar até uma justa causa por insubordinação e indisciplina. 

CAPITULO –VI  DA PUBLICIDADE 

ART- 108 

Inserir imagens ou informações que possam 

identificar pessoas e instituições sem sua 

prévia autorização é PROIBIDO. 

 

 

 
Resolução 311/2007- CEPE 

 

 

 

 



Protagonistas 



ADOTE ESTA IDEIA! 



A transformação vem de dentro para fora 







Obrigada! 
 

 
 

Rosangela de Mello 

Conselheira 

Segunda Secretária 

rosangela.mello@coren-sp.gov.br 

Cel (11) 96192-3371 
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