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NOTA DE DESAGRAVO PÚBLICO 

EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DERCICLEI 
MENEGHIN DE SOUZA, EZEQUIEL CONCEIÇÃO LIMA, GLEICE BARBOSA 

CORTELLO, LEONARDO DOS ANJOS SANTIAGO, MARIA APARECIDA 
RIBEIRO DOS SANTOS, E ROSALICE APARECIDA GOMES. 

 

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, representado 
por sua Presidente Exma. Enfermeira Fabíola de Campos Braga Matozinho, 
em cumprimento ao 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 do Auxiliar de Enfermagem Derciclei 
Meneghin de Souza, inscrito no COREN-SP sob o nº 477.628, do Auxiliar de 
Enfermagem Ezequiel Conceição de Lima inscrito no COREN-SP sob o nº 
468.933, da Auxiliar de Enfermagem Gleice Barbosa Cortello inscrita no 
COREN-SP sob o nº 525.965, do Técnico de Enfermagem Leonardo dos Anjos 
Santiago inscrito no COREN-SP sob o nº 737.832, da Auxiliar de Enfermagem 
Maria Aparecida Ribeiro Dos Santos inscrita no COREN-SP sob o nº 268.422, 
e da Auxiliar de Enfermagem Roselice Aparecida Gomes inscrita no COREN-
SP sob o nº 417.622, profissionais de Enfermagem que atuam no Hospital e 
Maternidade Leonor Mendes de Barros, e que no exercício de suas funções 
foram agredidos verbalmente pelo Médico João de Souza Batista, CRM 35.456. 

Consta na solicitação de desagravo intercorrência envolvendo a 
equipe de enfermagem e o Médico Anestesiologista João de Souza Batista, 
que em todos os plantões em que está presente ocorrem problemas, faltando 
com o respeito com a equipe de Enfermagem, usando palavras debochadas, 
fazendo perguntas que menosprezam os profissionais, e que teve seu ápice 
em uma ocorrência com a Auxiliar de Enfermagem Maria Aparecida Ribeiro dos 
Santos, que foi desrespeitada pelo médico, levando a equipe de enfermagem a 
denunciar o fato. 

Os fatos referentes a Auxiliar de Enfermagem Maria Aparecida, 
ocorreram em 26/11/2013 quando estava circulando em Sala Operatória, e o 
Médico João de Souza Batista, solicitou a ela um cateter nasal de forma 
arrogante e em tom de deboche, perguntando se ela sabia o que era um 
cateter e que isto era pergunta que caia em provas, tecendo ainda comentários 
provocativos, falando ainda sobre a condição física relacionada ao peso da 
usuária, parturiente, que estava na Sala Operatória, deixando-a 
descompensada emocionalmente. Solicitou ainda à Auxiliar de Enfermagem 
Maria Aparecida que buscasse outra caixa de psicotrópicos além da que já 
estava em sala, e havendo problemas na reposição da caixa, atribuiu-os à 
profissional, gritando que era incompetente deixando-a desestabilizada 
emocionalmente, e temerosa de ser agredida verbalmente dentro da Sala 
Operatória. Consta ainda que as falas provocativas atingem todos os 
profissionais de Enfermagem, em especial as mulheres pelos comentários 
machistas e inadequados. 
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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 João de Souza Batista para que exercesse 
seu amplo direito de defesa e do contraditório, sendo que o mesmo não 
compareceu para exercê-lo. 

A conduta do Médico João de Souza Batista, não só fere a imagem 
dos desagravados, 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 dos Ilustres Profissionais de 
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem Derciclei Meneghin de Souza, inscrito no 
COREN-SP sob o nº 477.628, Auxiliar de Enfermagem Ezequiel Conceição 
Lima inscrito no COREN-SP sob o nº 468.933, Auxiliar de Enfermagem Gleice 
Barbosa Cortello inscrita no COREN-SP sob o nº 525.965, Técnico de 
Enfermagem Leonardo dos Anjos Santiago inscrito no COREN-SP sob o nº 
737.832, Auxiliar de Enfermagem Maria Aparecida Ribeiro dos Santos inscrita 
no COREN-SP sob o nº 268.422, e a Auxiliar de Enfermagem Roselice 
Aparecida Gomes inscrita no COREN-SP sob o nº 417.622, e repudia de forma 
veemente o comportamento agressivo e desrespeitoso do Médico João de 
Souza Batista que agrediu verbalmente e provocou os profissionais de 
Enfermagem no exercício de suas funções, e se referiu de forma desrespeitosa 
aos mesmos, ferindo os direitos destes profissionais conforme preconiza o Art. 
1º do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, não levando em conta 
os valores e princípios da convivência profissional e social. 

 
 
São Paulo, 16 de Agosto de 2017. 
 
 
 
 

ENFERMEIRO MARCUS VINICIUS DE LIMA OLVEIRA 
PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 
 
 
 

ENFERMEIRA FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATOZINHO 
PRESIDENTE COREN-SP 


