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Código de ética

Até 30% das denúncias são de âmbito interpessoal, 
administrativo ou judicial

Levantamento apresentado pelo COREN-SP no 64º CBEn mostra que boa parte das 
denúncias recebidas pela presidência são fora da esfera ética

As denuncias feitas ao Conselho Regional de Enfermagem 

de São Paulo são investigadas, apuradas e analisadas em pro-

cesso ético no qual se ouvem todos os envolvidos e o acusado 

tem direito a ampla defesa. Se constatado erro, o profissional 

acusado é punido de acordo com o art. 118 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem. No entanto, um le-

vantamento feito pelo COREN-SP mostra que até 30% das 

denúncias não são de caráter ético.

Os resultados foram apresentados pelo presidente do 

COREN-SP, Mauro Antonio Pires Dias da Silva, a vice-

presidente, Fabíola de Campos Braga Mattozinho, e as con-

selheiras Cristina Bif e Fernanda Maria Silva Azevedo no 

último Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado de 29 

de outubro a 2 de novembro de 2012 em Porto Alegre (RS).

Na apresentação, em formato pôster, os autores afirmam 

que “a solução destes conflitos está muito mais vinculada 

às searas judiciais e ao âmbito interno e administrativo das 

instituições de saúde”. O objetivo do trabalho foi “discutir 

e estabelecer os parâmetros mínimos, éticos e legais, para 

o encaminhamento de denúncias contra profissionais de En-

fermagem para a competente apuração pelos Conselhos de 

Fiscalização da categoria”.

Dos mais de 400 mil profissionais no COREN-SP, cerca de 

300 mil exercem a profissão. As denuncias não representam 

1% desse montante e nem sempre o acusado é condenado ou 

foi responsável direto pelo erro. Recentemente o presidente 

do COREN-SP enviou um comunicado para a imprensa es-

clarecendo sobre os problemas enfrentados pelos profissio-

nais de Enfermagem nas instituições de saúde em que atuam, 

especialmente pela grande procura de veículos jornalísticos 

sobre os erros profissionais no último mês de setembro que 

resultaram em pacientes feridos em São Paulo e mortes no 

Rio de Janeiro.

“O Conselho Regional de Enfermagem fiscaliza sistema-

ticamente o exercício da profissão e conhece muito bem os 

problemas enfrentados pela categoria com a falta de material 

adequado para procedimentos, dimensionamento incorreto 

de pessoal, baixíssima remuneração e jornadas excessivas 

e exaustivas de trabalho que contribuem para a indução ao 

erro”, afirma o presidente.

Fabíola Braga (vice presidente) e Mauro Pires (presidente) na apresentação do trabalho 

no 64º CBEn (Congresso Brasileiro de Enfermagem)
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O papel do usuário dos serviços de saú-
de no encaminhamento de denúncias aos 
Conselhos Regionais de Enfermagem: 
pressupostos éticos e legais mínimos para 
a admissibilidade

Introdução
Os usuários dos serviços de saúde desempenham papel 

preponderante na regulação dos aspectos éticos relacio-

nados à atividade profissional de enfermagem. Quando 

vítimas de erros ou de situações que firam sua integri-

dade moral e física e encaminham denúncias aos conse-

lhos de fiscalização para apuração dos fatos. Ocorre que 

30% das situações denunciadas extrapolam os limites 

éticos e legais para que possam ser devidamente apu-

radas e prejudicam o seu recebimento pelos Conselhos 

Regionais, na fase denominada de admissibilidade. 

Objetivos
Discutir e estabelecer os parâmetros mínimos, éticos e 

legais, para o encaminhamento de denúncias contra pro-

fissionais de Enfermagem para a competente apuração 

pelos Conselhos de Fiscalização da categoria.

Descrição metodológica
Estudo qualitativo com base na experiência de Conse-

lheiros e de Enfermeiros atuantes no setor de processo 

ético do COREN-SP. 

Resultados 
O estabelecimento de padrões mínimos para o enca-

minhamento de denúncias, bem com a divulgação de 

orientações e normativos técnicos nos meios de comu-

nicação eletrônico (site) e escrito (revista), propiciará 

uma maior adequação e resolutividade na apuração das 

denúncias em face de profissionais de Enfermagem.

Conclusão 
Tomando-se por base as denúncias processadas pelo 

Setor de Processos Éticos do COREN-SP, verificamos 

que cerca de 30% das situações denunciadas são de 

cunho interpessoal, administrativo e jurídico, e extrapo-

lam a esfera ética. A solução destes conflitos está muito 

mais vinculado às searas judiciais e ao âmbito interno e 

administrativo das instituições de saúde. Se devidamen-

te orientados e esclarecidos, os usuários encaminharão 

denúncias fundamentadas e relacionadas somente ao 

desatendimento ao Código de Ética de Enfermagem, de 

modo a não expor moralmente os profissionais a situa-

ções que não são passíveis de solução pelos Conselhos 

de Fiscalização. 

Implicações para a Enfermagem
Com a ampla divulgação dos pré requisitos mínimos 

para o encaminhamento de denúncias contra profissio-

nais de Enfermagem, a apuração dos fatos será mais efi-

ciente, resolutiva e satisfatória para a sociedade. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Processos éticos
O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 
SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere 
o disposto no artigo 15, V, da lei 5.905, de 12 de julho 
de 1973, e em cumprimento ao disposto no parágrafo 
quarto do artigo 118 do Código de Ética dos Profis-
sionais de Enfermagem – RESOLUÇÃO COFEN Nº 
311/2007, vem aplicar a Pena de SUSPENSÃO DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR QUINZE DIAS 
à profissional:

- Auxiliar de Enfermagem Rosenilda Aparecida Zan-
doneli dos Santos, COREN-SP-412925, por infração 
aos artigos 5º, 12, 13, 21, 30, 32, 33, 35, 48 e 56 
da Resolução COFEN 311/2007, no processo ético nº 
33/2007, julgado na 725ª Reunião Ordinária do Plená-
rio do COREN-SP em 23/02/2010.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 
SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere 
o disposto no artigo 15, V, da lei 5.905, de 12 de julho 
de 1973, e em cumprimento ao disposto no parágrafo 
terceiro do artigo 118 do Código de Ética dos Profis-
sionais de Enfermagem – RESOLUÇÃO COFEN Nº 
311/2007, vem aplicar a penalidade de CENSURA aos 
seguintes profissionais:

- Enfermeiro José Ricardo Camargo Xavier, COREN-
SP-44323, por infração aos artigos 5º, 9º, 13, 20, 23, 
33, 48, 51, 52, 56, 59 e 73 da  Resolução COFEN 
311/2007, no processo ético 34/2009, julgado na 766ª 
Reunião Ordinária do Plenário do COREN-SP em 
08/11/2011.  
- Enfermeira Rosali Monteiro da Silva, COREN-
SP-177786, por infração aos artigos 5º, 12, 13, 16, 
21, 25, 32 e 35 da Resolução COFEN 311/2007, no 
processo ético nº 16/2010, julgado na 791ª Reunião 
Ordinária do Plenário do COREN-SP em 28/05/2012.
- Enfermeira Maria Leci Almeida Queiroz dos Santos, 
COREN-SP- 62800, por infração aos artigos 5º, 12, 
21 e 30 da Resolução COFEN 311/2007, no processo 
ético nº 06/2010, julgado na 418ª Reunião Ordinária 
do Plenário do COFEN em 23/08/2012.  
- Auxiliar de Enfermagem Cristiane Aparecida Me-
negate, COREN-SP-501988, por infração aos artigos 
5º, 12, 13 e 30 da Resolução COFEN 311/2007, no 
processo ético nº 06/2010, julgado na 418ª Reunião 
Ordinária do Plenário do COFEN em 23/08/2012.  
 - Auxiliar de Enfermagem Jomar Brandão Ramos dos 
Santos, COREN-SP-115302, por infração aos artigos 
5º, 12 e 30 da Resolução COFEN 311/2007, no pro-
cesso ético nº 18/2010, julgado na 769ª Reunião Ordi-
nária do Plenário do COREN-SP em 13/12/2011.


