
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
 

NOTA DE DESAGRAVO PÚBLICO 
 

EM FAVOR DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO 
HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, DAS ENFERMEIRAS 

MARIA SORAYA DO NASCIMENTO DA SILVA E MICHELE DE 
OLIVEIRA MACIEL MARIANO 

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, representado 

por sua Presidente Exma. Dra. Enfermeira 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 Comissão de Ética de Enfermagem do 

Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo, e das Enfermeiras 

Maria Soraya do Nascimento da Silva, inscrita no COREN-SP sob o nº 288.641 

e Michele de Oliveira Maciel Mariano, inscrita no COREN-SP sob o nº 230.193, 

que atuam no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, quando no exercício 

de suas funções foram agredidas ética e moralmente pela Dra. Natalia 

Timerman, médica psiquiatra, autora do livro “Desterros – Histórias de um 

Hospital Prisão”, após a publicação da sua obra literária contando histórias 

ocorridas dentro de um hospital prisão.  

Consta na solicitação de desagravo que após a publicação do livro 

os profissionais de enfermagem passaram a sofrer constrangimentos e ter sua 

imagem denegrida, sendo que poderiam até mesmo correr risco de morte se as 

mulheres dos detentos lessem o livro. Tal situação foi motivada pelo trecho 

literário “No CHS, há histórias esparsas, ouvidas pelos corredores, de mulheres 

que fazem parte do corpo de enfermagem e se envolvem com presos. Um 

colega médico descreve a cena de, ao abrir a porta da cela de um paciente em 

uma manhã qualquer, tê-lo encontrado recebendo sexo oral de uma auxiliar de 

enfermagem. A única reação que conseguiu ter diante daquela imagem 

inesperada foi dizer: “Bom, está tudo bem, né? Fora essa e outras exceções, 

as relações heterossexuais ficam quase completamente impossibilitadas no dia 

a dia da prisão, já que o contato entre homens e mulheres, exceto entre 

pacientes e a equipe de saúde, é proibido. Não é raro quem experimente 

relações homossexuais inéditas, o que pode se configurar como mais uma das 

tantas mudanças ocorridas na prisão à identidade com a qual uma pessoa se 

conhecia”. 

 

Conforme os depoimentos e documentos juntados aos autos, logo 

após a publicação do livro houve intensa manifestação da equipe de 



 

enfermagem do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, que culminou na 

apresentação de diversas denúncias ao Coren-SP e requerimento de 

desagravo público. Uma das solicitações partiu da Comissão de Ética de 

Enfermagem do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, que enviou um 

abaixo assinado de vários profissionais de enfermagem da instituição. A 

Gerente de Enfermagem, Enfermeira Eliane Redondo manifestou sua 

indignação e solicitou à Diretora Técnica, Dra. Tatiana Malavasi, uma carta de 

retratação da autora do livro, que a fez prontamente, contudo não sendo 

considerado suficiente pela equipe de enfermagem, pois afetou a imagem da 

instituição e principalmente desmoralizou a categoria dos profissionais de 

Enfermagem frente às visitas e sociedade, o que ainda poderia ter causado 

danos morais e físicos caso houvesse tentativas de agressão contra eles por 

parte dos familiares ou esposas de presos que se sentissem ultrajados pelas 

histórias relatadas no referido do livro. 

Nos depoimentos, as Enfermeiras Michele de Oliveira Maciel 

Mariano, Maria Soraya do Nascimento da Silva e a Enfermeira Beatriz Helena 

Medeiros Fossati, membro da CEE e testemunha no processo, em síntese, são 

unânimes em afirmar que a equipe de enfermagem ficou constrangida, 

ofendida, desvalorizada, revoltada e questionando os Enfermeiros sobre o que 

fazer para diminuir o impacto da história citada na obra, pois passaram a 

receber piadas em tons pejorativos relacionadas à postura frente aos detentos, 

tendo uma profissional da instituição sido chamada de “50 tons de azul” e 

pacientes da Ala C reclamaram dizendo que estavam revoltados, juntamente 

com suas esposas e namoradas, e que a partir daquele instante estavam 

limitando suas conversas com a equipe de Enfermagem.  

A Dra. Natalia Timerman, afirmou que respeita e admira muito o 

trabalho dos profissionais de Enfermagem, sobretudo no contexto específico da 

instituição em tela, que além de ser um hospital é uma prisão, o que representa 

um grande desafio a todos que ali trabalham, sendo o motivo também pelo qual 

escreveu o livro. Ficou sabendo da situação gerada, mas quando o escreveu 

buscou exemplificar a reflexão da sexualidade e a intimidade ou a falta dela na 

prisão, e que não passou por sua cabeça que as palavras seriam ofensivas. 

Pediu perdão e disse que não teve a intenção de ofender nenhum profissional 

de Enfermagem da instituição. 

Considero relevante o reconhecimento por parte da Dra. Natalia, 

mas suas palavras expressas no livro podem ter interpretações diversas, e por 

isso podem causar efeitos diferentes dos pretendidos inicialmente pela autora. 

É importante frisar que nenhum contexto justifica qualquer tipo de exposição 

negativa dos trabalhadores de Enfermagem e que não devem ser colocados 

em situações de consequências irreversíveis, imprevisíveis e vexatórias frente 

à sociedade. 



 

O Coren-SP vem publicamente demonstrar grande preocupação  em 

relação à exposição negativa e da violência contra profissionais de 

Enfermagem no exercício de suas funções, demonstrando seu respeito, e vem 

trabalhando incessantemente para mudar este status, buscando o resgate dos 

princípios e valores humanísticos, colocando-se radicalmente contra a 

distorção da imagem das funções da profissão, bem como de todos os 

resultados negativos advindos desse contexto. 

Considerando a lei 5.905/73, no artigo 15, inciso VIII, que zela pelo 

bom conceito da profissão e dos que a exerçam. 

Face ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de São 

Paulo, por unanimidade, no uso de suas atribuições legais, acolhe a 

representação formulada, tornando público o desagravo em favor das Ilustres 

Enfermeiras Maria Soraya do Nascimento da Silva, inscrita no COREN-SP sob 

o nº 288.641 e Michele de Oliveira Maciel Mariano, inscrita no COREN-SP sob 

o nº 230.193, além dos demais Profissionais de Enfermagem da instituição, 

representados pela Comissão de Ética de Enfermagem, e repudia de forma 

veemente o comportamento inadequado e desrespeitoso da Dra. Natália 

Timerman, que denegriu toda a equipe de Enfermagem do Centro Hospitalar do 

Sistema Penitenciário de São Paulo, 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, 20 de junho de 2018. 

 
 
 
 

Enfermeiro James Francisco Pedro dos Santos 

Conselheiro Efetivo 

 

 

Enfermeira Renata Andrea Pietro Pereira Viana 

Presidente do Coren-SP 


