
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
 

NOTA DE DESAGRAVO PÚBLICO  
EM FAVOR DA ENFERMEIRA JASSIARA CÂNDIDA SILVA 

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, representado 

por sua Presidente Exma. Enfermeira Dra. Renata Andrea Pietro Pereira Viana, 

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 em favor da Enfermeira Jassiara Cândida Silva, Coren-

SP 325.167, que atuava no Centro de Saúde Dr. Cleomar Borges de Oliveira, 

no município de Rifaina-SP, quando no exercício de suas funções foi vítima de 

assédio moral, preconceito, e perseguição por parte dos gestores Adão Bisco 

Filho e Antonio Carlos Marcelino dos Santos. 

Consta na solicitação de desagravo que, desde quando a Enfermeira 

Jassiara Cândida Silva iniciou suas atividades na instituição, se sentiu 

desvalorizada pelo Sr. Antonio Carlos Marcelino dos Santos, então Secretário 

de Saúde, visto à época ter somente 22 anos, ser mulher e era chamada de 

“menina”, “chefinha” e nunca pelo nome ou pela categoria profissional, e se 

dirigindo a ela de forma agressiva. A denunciante declarou que várias vezes foi 

apontada como incompetente para o cargo e que não servia para estar lá, por 

não ser da cidade. Os profissionais de enfermagem da instituição presenciaram 

os fatos por mais de uma vez. Embora haja depoimentos contrários, foram 

juntados aos autos cópias de documentos comprobatórios. 

Declara que algumas vezes, pelo seu poder político na cidade, ao 

fazer alguma solicitação à enfermagem e ser contestado, por exemplo, ordenar 

aferir pressão arterial em velório, era agressivo. O Sr. Antonio queria que o 

colaborador deixasse seu plantão, onde inclusive há atendimentos em urgência 

e emergência, para este fim. Nesta unidade, no período noturno, não há 

presença de enfermeiro das 18h às 6h diariamente, e as solicitações em sua 

maioria eram feitas neste horário, mesmo com a orientação da Enfermeira 

Jassiara para que não deixassem o plantão. 

Outra determinação do Secretário eram visitas à residência de 

prováveis eleitores, sem justificativas plausíveis desta necessidade. Muitas 

vezes somente para dar atenção à família. Por exemplo, quando um membro 

da família falecia. 

A denunciante afastou-se da instituição por motivo de transtornos 

psiquiátricos. Consta nos autos cópia de e-mail, onde, diante da perda de sua 

autonomia e autoridade perante a equipe de Enfermagem por ordem e 



 

influência do Secretário de Saúde e supostamente do Prefeito do município de 

Rifania, a Enfermeira Jassiara comunica o cancelamento de sua anotação de 

Responsabilidade Técnica da instituição junto ao Coren-SP.  

A conduta do Sr. Antonio Carlos Marcelino dos Santos, não só 

ofende a imagem do desagravado, como atenta contra todos os profissionais 

da enfermagem desrespeitando seus direitos e ataca 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 Plenário do Conselho Regional de Enfermagem 

de São Paulo – Coren-SP, por unanimidade, no uso de suas atribuições, defere 

a representação formulada, TORNANDO PÚBLICO O DESAGRAVO 

REALIZADO EM FAVOR DA ENFERMEIRA JASSIARA CÂNDIDA SILVA, em 

decorrência de ofensa sofrida durante o exercício profissional.  

 

 
São Paulo, 16 de julho de 2018. 

 

 
Dra. Renata Andrea Pietro Pereira Viana 

Presidente 


