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Os valores éticos emergem da pessoa humana, da sua concepção de mundo e de 
como se relaciona com o Universo e consigo mesmo. Princípios éticos corres-
pondem aos imperativos: comando, convite e ação.

A ética e a moral são instintos adquiridos ou conquistados por hábito, assim, os profissionais 
de Enfermagem devem desenvolver aptidões especiais, entre outras, as relacionadas à sua 
dimensão ética. 
A Enfermagem como profissão está sustentada em dois suportes: o suporte legal que dita 
às diretrizes necessárias e obrigatórias para a obtenção da capacidade para o exercício pro-
fissional e o suporte ético. Ambos, com o escopo de recomendar e prescrever, zelam pela 
prática, atitude e comportamento dos profissionais com vistas à qualidade da assistência de 
Enfermagem proporcionada aos usuários, seus familiares e à coletividade.
O suporte legal da Enfermagem está codificado na Lei do Exercício Profissional (nº 
7.498/86) e em seu respectivo Decreto Regulamentador (nº 94.406/87). Já o suporte ético 
está apresentado no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 
nº 311/2007).
A gestão 2012/2014 do COREN-SP, sensível às problemáticas que giram em torno da di-
mensão ética dos profissionais de Enfermagem em seu exercício profissional, propõe por 
meio de um Núcleo de Estudos, discutir e refletir sobre pressupostos e premissas da Ética e 
da Bioética que possam instrumentalizar os profissionais para um processo decisório cons-
ciente e uma prática profissional segura livre de danos.
O Grupo de Trabalho do Núcleo de Estudos em Ética Profissional do COREN-SP visa apre-
sentar a sociedade, aos profissionais e acadêmicos de Enfermagem a conceituação de ética, 
bioética, ética profissional, da legislação profissional, e a atuação do Conselho de Enferma-
gem, bem como assuntos pertinentes correlacionados à Enfermagem e aos princípios éticos. 
Entre os quais: atuação dos profissionais na assistência em situações de início e fim da vida, 
pesquisa com seres humanos e questões inerentes às relações interpessoais e institucionais.
O projeto de um grupo de trabalho em ética objetiva, em médio e longo prazo, difundir 
entre os docentes, acadêmicos e profissionais de Enfermagem, em geral e em específico que 
atuam nas comissões de ética de enfermagem, a conceituação de ética e bioética, as questões 
filosóficas e inerentes à prática profissional, e a responsabilidade e os riscos que a prática 
profissional, de modo inadvertido, pode provocar danos aos indivíduos e a sociedade.

 ● Estudar, produzir e desenvolver co-
nhecimentos de correlação entre as 
áreas de Enfermagem e Ética;

 ● Desenvolver projetos e atividades 
em Ética em parceria com entidades 
acadêmicas e representativas em En-
fermagem; 

 ● Atuar como núcleo de estudos e pes-
quisas em Enfermagem e Ética, en-
tre docentes e discentes de cursos de 
ensino profissionalizante, graduação, 
pós-graduação lato e stricto sensu;

 ● Contribuir com as Câmaras Técni-
cas do COREN-SP na elaboração de 
pareceres relacionados aos assuntos 
pertinentes à Ética, Bioética e ao 
exercício da Enfermagem;

 ● Contribuir no aprimoramento de pro-
fissionais que atuam em comitês de 
ética em pesquisa;

 ● Opinar junto aos fiscais e conse-
lheiros do COREN-SP nos assuntos 
referentes às implicações éticas em 
Enfermagem;

Principais objetivos 
do grupo:
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