
 

 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
 

NOTA DE DESAGRAVO PÚBLICO 
EM FAVOR DA ENFERMEIRA ANA PAULA LOPES LIMA CARETA E DA 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM WILZA MARIA DA SILVA RODRIGUES 
 

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, representado 
por sua Presidente Exma. Enfermeira Fabíola de Campos Braga Mattozinho, 
em cumprimento aos Art. 4º E 47 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 311/2007, vem a público 
apresentar desagravo público em favor da Enfermeira Ana Paula Lopes Lima 
Careta, inscrita no COREN-SP sob o nº 115.960, e da Auxiliar de Enfermagem 
Wilza Maria da Silva Rodrigues, inscrita no COREN-SP 333.316, que atuam no 
Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, quando no exercício de 
suas funções foram agredidas fisicamente por usuária da instituição e foram 
agredidas verbalmente e impedidas de exercer o direito de lavrar BO frente a 
agressão sofrida, pelo Médico Tenilson Amaral, à época Diretor Técnico de 
Serviços da referida Instituição. 

Consta na solicitação de desagravo que no plantão do dia 20 de 
setembro de 2013 a Enfermeira Ana Paula, que estava gestante de 18 
semanas, enquanto realizava acolhimento e classificação de risco, baseada em 
Protocolo Institucional, foi agredida física e verbalmente pela usuária Isabela 
Cristina Rocha dos Santos, e que tal agressão também ocorreu com a Auxiliar 
de Enfermagem Wilza Maria da Silva Rodrigues, que tentou separar a 
agressora da Enfermeira, sendo que o fato ocorreu pela insatisfação da usuária 
em relação à classificação e com o tempo de espera para o atendimento. 

Conforme consta dos autos e nos depoimentos anexos, logo após a 
agressão, foi chamada a Polícia Militar para lavrar Boletim de Ocorrência, e 
com a confusão acorreram ao local vários funcionários do Hospital, e entre eles 
o Médico Tenilson Amaral, que imediatamente passou a agressora na frente de 
todos os outros usuários para ser atendida, e ao vê-lo a Enfermeira Ana Paula 
desabafou que não aguentava mais as agressões físicas e verbais no setor, ao 
que foi respondido pelo Médico que a mesma deveria rever suas atitudes, pois 
se houve agressão a responsabilidade era sua, afirmando ainda no diálogo que 
a demora no atendimento era motivo para agressão a equipe de enfermagem, 
dizendo ainda ironicamente, “que da próxima vez que fosse apanhar, para 
chamá-lo que apanharia em seu lugar”.  

Quando a viatura da Polícia Militar chegou ao local, o Médico se 
interpôs entre a Enfermeira e a viatura, impedindo-a de denunciar o fato, o que 
fez com que tivesse que se deslocar ao 81º DP para lavrar o Boletim de 
Ocorrência, e após isto, compareceu ao IML para realizar exame de corpo de 
delito, sempre acompanhada pela Auxiliar de Enfermagem Wilza. 

A Enfermeira ressaltou que se sentiu ofendida pela postura do 
Diretor Médico, que em vez de solidarizar com o acontecido e trabalhar em prol 
de mecanismos para diminuir a tensão entre os usuários no atendimento 
institucional, colocou a responsabilidade da ocorrência das agressões sobre os 
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funcionários. Dias depois do ocorrido, ainda foi sugerido que a Enfermeira Ana 
mudasse de setor, o que foi negado pois as agressões podem ocorrer em 
qualquer local dentro da instituição.    

Cabe ainda ressaltar que durante os procedimentos para a 
realização das oitivas do presente desagravo, o COREN-SP entrou em contato 
através de telegrama com o Médico Tenilson Amaral, para que exercesse seu 
amplo direito de defesa e do contraditório, sendo que o mesmo não 
compareceu para exercê-lo. 

A conduta do Médico Tenilson Amaral, não só fere a imagem das 
desagravadas, como atenta contra todos os profissionais da enfermagem 
desrespeitando seus direitos, atacando a prática profissional da saúde. 

Atitudes dessa natureza são vigorosamente repudiadas por este 
Conselho de Enfermagem, que adotará sempre as providências legais para 
coibir o desrespeito aos direitos do profissional de Enfermagem quando no 
exercício da profissão. 

Face ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de São 
Paulo, por unanimidade, no uso de suas atribuições, acolhe a representação 
formulada, tornando público o desagravo público das Ilustres Profissionais de 
Enfermagem, Enfermeira Ana Paula Lopes Lima Careta, inscrita no COREN-
SP sob o nº 115.960, e Auxiliar de Enfermagem Wilza Maria da Silva 
Rodrigues, inscrita no COREN-SP 333.316, e repudia de forma veemente o 
comportamento agressivo, inadequado e desrespeitoso do Médico Tenilson 
Amaral que agrediu as profissionais de Enfermagem no exercício de suas 
funções, impedindo-as de exercer seus direitos, bem como se referiu de forma 
desrespeitosa às mesmas frente a agressão sofrida no trabalho, conforme 
preconiza o Art. 1º do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
desrespeitando assim os valores e princípios da convivência profissional e 
social. 

 
 
São Paulo, 16 de Agosto de 2017 
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