
Seminário de Ética

Durante dois dias, profissionais de Enfermagem de 
todo o estado de São Paulo puderam debater e trocar 
experiências sobre ética. Esse encontro foi possível 

graças à realização do 3º Seminário de Comissão de Ética de 
Enfermagem (CEE), realizado pelo COREN-SP, no auditório 
Moise Safra, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Pau-
lo, nos dias 10 e 11 de dezembro.
Cerca de 400 Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enferma-
gem participaram do evento, que contou com mesas redondas e 
palestras. Desses profissionais, mais de 80 partiram das subse-
ções (Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São José do Rio Preto, São José dos Campos e Santos) em 
transporte fornecido gratuitamente pelo COREN-SP. As ins-

crições, gratuitas, foram realizadas através do site do COREN-
-SP (www.coren-sp.gov.br), durante o mês de novembro.
A mesa de abertura contou com as presenças de Mauro An-
tônio Pires Dias da Silva (presidente do COREN-SP), Vivia-
ne Camargo Santos (gerente de fiscalização do COREN-SP), 
Claudia Luz (presidente da CEE do Hospital Israelita Albert 
Einstein) e de Cristina Satoko Mizoi (gerente de práticas as-
sistenciais multiprofissionais do Hospital Israelita Albert Eins-
tein, representando Claudia Garcia de Barros, responsável téc-
nica da instituição).
As apresentações começaram por volta das 9h do dia 10, com 
a mesa redonda “Bioética e interdisciplinaridade”. A palestra 
inicial foi ministrada por Ben Hesed dos Santos, filósofo e 

Seminário de Ética do COREN-SP reúne cerca de 400 profissionais de Enferma-
gem de todo o Estado

Profissionais de Enfermagem lotam auditório do Hospital Albert Einstein para discutir os padrões de conduta ética na relação profissional-paciente

Compartilhando experiências
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professor da Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de São Paulo. Ben 
Hesed pontuou que a interdisciplinari-
dade pode ser considerada uma “carta 
de alforria” por permitir visões variadas 
do mundo.
Na mesma mesa, a seguir, apresentou-se 
Reinaldo Ayer de Oliveira, conselheiro 
e coordenador da Câmera Técnica de 
Bioética do CREMESP. Reinaldo citou 
a definição do professor Marco Segre, 
de que a ética seria uma reflexão, e que 
os indivíduos a praticariam permanente-
mente.
Por fim, foi a vez de Paulo Cobellis 
Gomes, Enfermeiro professor doutor 
na Faculdade Santa Marcelina e na 
Universidade Anhembi Morumbi. Ao 
falar sobre o trabalho em equipe, o pa-
lestrante parafraseou o escritor Leonar-
do Boff, com a afirmação de que o “eu” 
só começa a existir quando se percebe 
o “tu”.
Na parte da tarde do mesmo dia, foi 
realizada a palestra “Gestão da Comis-
são de Ética de Enfermagem: estrutura 
e fluxo”, realizada por Evandro Rafael 
Pinto Lira, Enfermeiro pós-graduado 
em terapia intensiva e conselheiro do 
COREN-SP que atua no Grupo de Co-
missão de Ética do conselho. Na fala, 
foram abordados assuntos como com-
posição, responsabilidades de uma 
comissão de ética, além de como são 
realizados os trabalhos de sindicância, 
de prevenção e de educação. A media-
ção foi realizada pela conselheira do 

Mesa de abertura do evento. Da esquerda para a direita: Viviane Camargo Santos, Claudia Luz, 
Mauro Antônio Pires Dias da Silva e Cristina Satoko Mizoi 

Mesa redonda “Bioética e interdisciplinaridade”. Da esquerda para a direita: Reinado Ayer de 
Oliveira, Mauro Antônio Pires Dias da Silva, Paulo Cobellis e Ben Hesed dos Santos

Marcília Gonçalves e Evandro Lira durante palestra sobre estrutura e fluxo das comissões de ética de 
enfermagem 
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COREN-SP, Marcília Rosana Crivelli Bonacordi, que atua 

na Coordenação das Câmaras Técnicas e junto ao Departa-

mento de Enfermagem da Faculdade de Medicina da UNESP 

(Botucatu-SP).

Concluindo as apresentações nesse primeiro dia do even-

to, foi realizada a mesa redonda “Relato de experiência na 

condução das Comissões de Ética”, com moderação da En-

fermeira Claudia Candido Luz, presidente da Comissão de 

Ética de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein e 

especialista em Oncologia e Administração Hospitalar. Pa-

lestraram Alessandro Correia da Rocha, presidente da CEE 

do Hospital Paulistano, Patricia da Silva Lima, presidente da 

CEE do Hospital São Cristóvão, e Fábio Eduardo Leão dos 

Santos, presidente da CEE do Hospital Municipal Pimentas 

Bonsucesso.

O segundo dia do evento teve início com a mesa redonda 

“Aspectos éticos e legais no exercício profissional”. A vice-

-presidente do COREN-SP, enfermeira e advogada Fabíola 

de Campos Braga Mattozinho apresentou palestra sobre Pro-

cesso Ético-disciplinar abrangendo o sistema de apuração, 

instrução e decisão dos Conselhos de Enfermagem, bem 

como números referentes ao resultado de apuração de denún-

cias, quantidade de profissionais julgados e porcentagem de 

decisões de julgamentos, enfatizando os direitos constitucio-

nais da ampla defesa e do contraditório.

Na sequência, a Enfermeira e advogada Tânia Heloísa Ander-

man da Silva Barison, gerente assistencial da Sociedade As-

sistencial Bandeirantes, apresentou a palestra “Aspectos legais 

na responsabilização profissional”. Depois, Maria Cristina 

Komatsu Braga Massarollo, Enfermeira da Escola de Enfer-

magem da Universidade de São Paulo, falou sobre “Conflitos 

e dilemas éticos na tomada de decisão”. A mesa teve mediação 

do Enfermeiro Marcelo José dos Santos, docente da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo.

Seminário de Ética

Mesa redonda que contou com relatos de experiências de profissionais de 
enfermagem na condução de comissões de ética. Da esquerda para a direita: 
Fábio Leão, Claudia Luz, Patricia Lima e Alessandro Rocha 

A vice-presidente do COREN-SP, Fabíola de Campos Braga Mattozinho, 
falou do amplo direito de defesa do profissional durante o processo ético
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Posteriormente, foram homenageadas, com a entrega de pla-

ca comemorativa, as primeiras Comissões de Ética de Enfer-

magem, empossadas a partir da década de 1980.

Na parte da tarde, a Enfermeira Carmen Silvia Gabriel, do-

cente da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, 

apresentou palestra sobre “Gestão de risco e segurança do 

paciente”, durante a qual foi abordada a atenção que deve ser 

dada aos riscos de eventos adversos para a implementação de 

melhorias na segurança do paciente. A moderação foi reali-

zada pelo conselheiro e segundo-secretário do COREN-SP, 

Marcus Vinícius de Lima Oliveira.

Na última mesa redonda do Seminário, foram apresentados 

relatos de experiências em sindicâncias éticas. Palestraram, 

sob a moderação de Suzana Maria Bianchini (presidente da 

CEE do Hospital Alemão Oswaldo Cruz), Ana Aparecida 

de Souza Santana Gonçalez (presidente da CEE do Hospital 

Sírio Libanês), Telma Machado (presidente da CEE do Ins-

tituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 

– IAMSPE) e Alessandra Maria Nery Santos (presidente da 

CEE do Hospital Celso Pierro – PUC Campinas).

Marta Adriana de Jesus, presidente da primeira CEE do IA-

MSPE, foi uma das participantes do 3º Seminário de Comis-

são de Ética de Enfermagem. “Os palestrantes eram muito 

bons, abordaram o tema ética de uma forma prática, mas 

com muita observância sobre a legislação. E também sobre o 

aspecto educativo: não só legislar sobre a problemática das 

falhas, mas também no sentido de orientar e alertar os profis-

sionais quanto à sua responsabilidade de estar em dia com a 

legislação de sua profissão”.

Para este ano, está prevista a realização do 4º Seminário de 

Comissão de Ética de Enfermagem do COREN-SP. Fique 

atento às notícias divulgadas para poder prestigiar o debate 

sobre um tema de extrema relevância à prática da profissão.

Grupo de Comissão de Ética do COREN-SP. Da esquerda para a direita: Estevão Bassi, Jordânia Cardoso, Natália Akamine, Mauro Silva (presidente do 
COREN-SP), Mônica Silva, Evandro Lira, Fabíola Braga (vice-presidente do COREN-SP) e Nair Satiko.
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Cristiane de Alencar Maravilha
Enfermeira de Educação Continuada no Hospital Unimed ABC.

O seminário agregou muito conhecimento sobre comissão eleitoral. Nós 
estamos começando a criar a comissão, então o seminário trouxe muitas 

novidades para a gente e solucionou muitas dúvidas.

Maria do Carmo Almendagna Gomes
Presidente da comissão eleitoral que constituiu a CEE da Prefeitura de São 
Sebastião
O seminário foi de grande valia, nos fez repensar as nossas práticas, reavaliar o 
nosso dia a dia, deixar de ser tão mecanicista. Acho que este seminário contri-
buiu bastante para pensarmos na nossa prática do cotidiano.

Maria de Lurdes Costa Silva
Membro da CEE do Hospital Casa de Saúde de Campinas

O Seminário realmente sanou muitas dúvidas. Apesar de a graduação transmitir 
conhecimento, ainda é muito pouco, e nós temos em mente que é uma medida 

punitiva, mas não é. Muito pelo contrário, é educativa, preventiva. 

Seminário de Ética

Depoimentos dos profissionais

Marta Adriana de Jesus
Primeira presidente da CEE do IAMSPE, em 1983. Foi presidente até 2005. 
As palestras foram de um nível de excelência e espero que  a semente lançada neste 
Seminário dê bons frutos no sentido da melhoria da qualidade das comissões de ética. 
Eu tenho uma sensação muito boa, uma esperança em relação aos próximos eventos, 
pois esse aqui nos estimulou muito.
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