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Ao assumir, a gestão 2012-2014 

do Conselho Regional de En-

fermagem de São Paulo se 

deparou com uma quantidade expressi-

va de denúncias éticas sem análise, rela-

cionadas tanto a profissionais quanto às 

instituições de saúde. Fez-se necessário 

reestruturar todo o fluxo das denúncias 

para que elas fossem efetivamente ana-

lisadas, tendo em vista o anseio por res-

postas do denunciante, dos profissionais 

de Enfermagem e da sociedade, inde-

pendente do resultado da apuração. 

Foram implementados procedimentos 

com o objetivo de direcionar as de-

núncias sobre questões coletivas rela-

cionadas ao exercício profissional nas 

instituições de saúde e as voltadas ao pro-

fissional de Enfermagem propriamente 

dito. Todo este esforço foi necessário 

porque se identificou o não seguimento 

do estabelecido pelo Conselho Federal 

de Enfermagem acerca do assunto, difi-

cultando a apreciação e o andamento das 

denúncias. 

Para seguir o rito estabelecido pela Reso-

lução COFEN nº 374/2011, as denúncias 

que se referem a instituições são encami-

nhadas ao setor de fiscalização do CO-

REN-SP em processo administrativo, 

de acordo com os trâmites estabelecidos 

pelo manual de fiscalização oriundo do 

Conselho Federal de Enfermagem. 

Para as denúncias de erros ou condutas 

inadequadas de profissionais foram esta-

belecidos procedimentos de sindicância, 

visando apurar os fatos a partir do rece-

bimento da denúncia, seguindo a Reso-

lução COFEN nº 370/2010. 

Cabe ressaltar que nem todas as de-

núncias relacionadas aos profissionais 

de Enfermagem se transformam em 

processo ético-disciplinar, visto que é 

necessário verificar se existem indícios 

de infração ética para que as denúncias 

sejam admitidas.

Processo ético-disciplinar

Análise, reflexões e encaminhamentos a 
partir das denúncias apuradas em 2012

Fabíola de Campos Braga Mattozinho, enfermeira, advogada e vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

“Cabe ressaltar 

que nem todas as 

denúncias relacionadas 

aos profissionais 

de Enfermagem se 

transformam em processo 

ético-disciplinar, visto 

que é necessário verificar 

se existem indícios de 

infração ética para que 

as denúncias sejam 

admitidas.”
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Análise das denúncias
No ano de 2012 foram protocoladas 352 denúncias em face dos 

profissionais de Enfermagem. Todavia, 738 foram represadas 

pela gestão anterior, necessitando de análise e direcionamento. 

Diante de tal situação, deu-se início à análise destas denúncias 

pretéritas, evitando a prescrição, conforme previsto no artigo 

156 do Código de Processo Ético-Disciplinar, e garantindo ain-

da, de forma mais efetiva, um retorno para o denunciante e para 

o denunciado, ansiosos e apreensivos por um desfecho, como em 

qualquer situação que envolva seu nome, independente do órgão 

ou instância.

No período de março a dezembro de 2012 foi analisado um total 

de 772 denúncias contra 920 profissionais, sendo 738 delas rece-

bidas entre 2008 e 2011 e 34, em 2012. 

Tais denúncias dizem respeito a fatos ocorridos entre 2002 e 

2011, conforme demonstra o gráfico 1.

Gráfico 1 – Número de denúncias pelo ano da data da do fato

Das denúncias analisadas, 33,4% foram arquivadas por ausência 

de indícios de infração ética, 0,7% por estarem prescritas e 2,1% 

por conta de conciliação. Com este índice total de arquivamento de 

36,2%, verificou-se que grande parte das denúncias foram consi-

deradas vazias por ausência de indícios de infração ou por falta de 

elementos que comprovassem o alegado, não configurando motivo 

para abertura de processo ético-disciplinar. 

Cabe ainda ressaltar que 52,8% das denúncias recebidas e anali-

sadas em 2012 pelo COREN-SP foram oriundas de Comissões de 

Ética de Enfermagem, delegacias de polícia, juízes, promotores de 

justiça e conselhos de fiscalização do exercício de outras profissões.

As denúncias que se referem à conduta profissional são encami-

nhadas à Presidência do Conselho, que solicita a averiguação do 

fato narrado, encaminhando para a verificação de pressuposto 

de admissibilidade com a designação de um conselheiro relator, 

o qual indica em seu parecer se há ou não indícios de infração. 

O parecer é encaminhado ao plenário, composto por conselhei-

ros, que decide se haverá instauração do processo ético-discipli-

nar. Se for este o caso, o plenário requisita a apuração dos fatos, 

com indicação dos artigos do Código de Ética ou outras normas 

supostamente infringidas.

Esta fase se chama de admissibilidade, compreendida entre o re-

cebimento da denúncia e a reunião plenária que decide pelo seu 

arquivamento ou pela instauração do processo ético-disciplinar, 

conforme o fluxo previsto no Capitulo I do Código de Processo 

Ético-Disciplinar, aprovado pela Resolução COFEN nº 370/2010.

Instrução processual
Encerrada a fase de admissibilidade, as denúncias que apre-

sentarem indícios de infração ética ou disciplinar são autuadas 

como processo ético-disciplinar para analisar se ocorreu ou não 

a infração, com a intimação das partes e abertura de prazo para 

apresentação de defesa, garantindo ao profissional o direito a 

ampla defesa e contraditório, seguindo os trâmites previstos pelo 

Código de Processo Ético-Disciplinar, com utilização subsidiá-

ria do Código de Processo Penal. 

A instrução do processo ético-disciplinar é realizada por comis-

sões de instrução, designadas por portaria para apuração dos fa-

tos e compostas por profissionais de Enfermagem de categoria 

igual ou superior à categoria do denunciado, a qual realiza todos 

os atos necessários com a oitiva dos envolvidos, a realização 

de audiência para ouvir as partes e as testemunhas arroladas, 

a coleta de todas as provas necessárias, a solicitação de perícias 

ou diligências, a verificação dos antecedentes profissionais do 

denunciado e os demais atos que se fizerem necessários à per-

feita instrução do processo e à busca da verdade real dos fatos, 

consoante o disposto no Código de Processo Ético-Disciplinar 

aprovado pela Resolução COFEN nº 370/2010.

Ao término da instrução, a comissão elabora o seu relatório con-

clusivo e encaminha ao presidente do Conselho. Cabe ressaltar 

que desde o início da gestão 2012-2014 foram formados cinco 

grupos de profissionais de Enfermagem para compor as comis-

sões de instrução, responsáveis atualmente pela análise e acom-

panhamento de 365 processos instaurados.

A partir dos dados encaminhados pelo Setor de Processo Ético 

do COREN-SP, foi verificado um aumento considerável no tra-
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balho das comissões de instrução, bem como o controle mais 

efetivo devido à alteração do fluxo dos processos, conforme de-

monstrado no gráfico 2. 

Gráfico 2 – Comissões de instrução designadas por ano

Julgamento
Depois de concluídos os trabalhos pela comissão de instrução, 

ocasião em que o profissional acusado teve ampla possibilidade 

de ser ouvido entre seus pares, apresentar sua defesa, suas teste-

munhas e alegações finais, o processo é encaminhado ao presi-

dente do Conselho para designação do conselheiro relator que 

emitirá o parecer conclusivo a ser analisado e votado em plenária 

de julgamento.

As partes são intimadas a comparecer com antecedência na ses-

são de julgamento, podendo ainda se manifestar após apresenta-

ção do parecer, pois em todas as fases é preconizado o direito a 

ampla defesa. 

Para conclusão acerca da inocência ou culpabilidade são analisa-

das pelo plenário do Conselho todas as circunstâncias da época 

do fato, tais como sazonalidade, dimensionamento de pessoal, 

sobrecarga de trabalho, ocorrência ou não de dano a terceiro, 

indução a erro, culpa exclusiva do denunciado e protocolos ins-

titucionais existentes, entre outras, acompanhando assim o con-

texto da profissão, no qual vários fatores podem influenciar no 

resultado final. 

Nos casos de culpabilidade, após serem disponibilizadas todas 

as formas de defesa previstas em lei ao denunciado, são impostas 

penalidades pelos Conselhos Regional e Federal de Enfermagem 

citadas no artigo 118 do Código de Ética dos Profissionais de En-

fermagem aprovado pela Resolução COFEN 311/2007, conforme 

o determinado no art. 18 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973.

As penalidades são as seguintes: advertência verbal, multa, cen-

sura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao 

exercício profissional. Este último caso é de competência exclu-

siva do Conselho Federal, conforme disposto no artigo 119 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Ainda se ressalta que para graduação da penalidade e respec-

tiva imposição são verificadas as considerações previstas nos 

artigos 120 e seguintes do Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem, com ênfase nas circunstâncias atenuantes e 

agravantes previstas, respectivamente, nos artigos 122 e 123 

do mesmo Código. 

No ano de 2012, foram julgados 79 profissionais, dos quais 42 

(53,1%) foram considerados inocentes (gráfico 3). 

Gráfico 3 – Índices de inocência e culpabilidade em 2012

Com relação às penalidades aplicadas aos profissionais culpados, 

em 56,8% dos casos foram atribuídas penalidades leves (adver-

tência e/ou multa). Para os outros 43,2% foram atribuídas pena-

lidades mais severas, como suspensão, censura e indicação de  

cassação (gráfico 4). 

Gráfico 4 – Penalidades atribuídas no ano de 2012

Tantos nos casos de inocência quanto nos de culpabilidade há a 

previsão de recurso para o Conselho Federal de Enfermagem.
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Considerações finais
O processo ético-disciplinar é um instrumento destinado ao 

cumprimento do escopo magno do Conselho de Enfermagem 

enquanto órgão de fiscalização do exercício profissional. Para 

o profissional  é a possibilidade de resposta a algo que lhe foi 

atribuído, pois garante os princípios basilares e constitucionais 

da ampla defesa e contraditório, desde a abertura do processo até 

o trânsito em julgado. 

Além disto, este processo tem como finalidade coibir a práti-

ca de condutas antiéticas, ilegais ou decorrentes de inabilitação 

técnica, garantindo consequentemente a qualidade da assistência 

de Enfermagem e a valorização da categoria, pois profissionais 

que atentam contrariamente aos princípios éticos e legais podem 

macular e desvalorizar a imagem de uma profissão.

Atualmente toda denúncia encaminhada ao Conselho Regional 

de Enfermagem de São Paulo é analisada. Contudo, o fato de 

encaminhar uma denúncia em face de um profissional de En-

fermagem não quer dizer que um processo ético-disciplinar será 

instaurado, pois é necessária a verificação dos pressupostos de 

admissibilidade previstos em norma própria. 

Desta forma, o profissional de Enfermagem tem garantido por 

seu Conselho profissional a possibilidade de se defender de qual-

quer ato ou fato que tentem lhe atribuir fazendo com que denún-

cias infundadas sejam arquivadas.

É importante salientar a diferença entre denúncia e processo éti-

co-disciplinar, uma vez que são situações distintas, haja vista ser 

comum a alegação de que os profissionais são constantemente 

processados quando, na verdade, não há processo algum instau-

rado, mas tão somente uma denúncia enviada.

Pelos números apresentados em 2012 ficou clara e inequívoca a 

necessidade de implementação de métodos de controle para que 

os dados extraídos das denúncias encaminhadas e dos processos 

julgados sejam utilizados em prol da categoria, como uma for-

ma de direcionar as capacitações e orientações aos profissionais, 

ávidos por conhecimento, mas com pouco acesso a informação.

A reestruturação do fluxo possibilitou a identificação dos pro-

blemas que impossibilitavam o encaminhamento eficaz das de-

núncias e consequentemente dos processos éticos-disciplinares, 

tornando-se possível mensurar o estabelecimento de ações a 

curto prazo. 

Não podemos olvidar  de destacar que o processo ético-discipli-

nar não tem somente o caráter punitivo, mas também, e princi-

palmente, caráter educativo e informativo. Ele traz em seu bojo 

temas de extrema importância e pertinência, cabendo análise 

pormenorizada de seu conteúdo, o que inclui nesta questão a de-

núncia em sua fase admissibilidade.

Concluindo, devemos identificar o processo ético-disciplinar 

como um norteador de ações que culminará no direciona-

mento de atividades, tratando-se de mais um instrumento 

para buscar, com ações justas, éticas e legais, o engrandeci-

mento e a valorização da profissão.

“Desde o início da gestão 2012-2014 
foram formados cinco grupos de 

profissionais de Enfermagem para 
compor as comissões de instrução, 

responsáveis atualmente pela análise 
e acompanhamento de 365 processos 

instaurados”

“Devemos identificar o 

processo ético-disciplinar 

como um norteador de 

ações que culminará 

no direcionamento de 

atividades, tratando-se 

de mais um instrumento 

para buscar, com ações 

justas, éticas e legais, 

o engrandecimento e a 

valorização da profissão”




