
 

  

NOTA DE DESAGRAVO PÚBLICO 

EM FAVOR DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM LUCIENE MARIA SANTOS 

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, representado 
por sua Presidente Exma. Enfermeira Dra. Renata Andréa 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 Auxiliar de Enfermagem Luciene Maria 
Santos, inscrita no COREN-SP sob o nº 308.463, que atua no Hospital das 
Clínicas da FMUSP - Instituto Central, quando no exercício de suas funções foi 
ofendida  pela fisioterapeuta Srª Caroline Morales CREFITO nº 3/174466F.  

Consta nos autos deste PA nº 3366/2016, o pedido de desagravo 
público, pois no plantão do dia 22 de Setembro de 2016 a Auxiliar de 
Enfermagem Luciene Maria Santos foi atender ao chamado da paciente Maria 
do Carmo da Silva, que referia desconforto respiratório, e logo em seguida 
solicitou a presença do Enfermeiro Paulo Luciano P. Marques para avaliação. 
O Enfermeiro Paulo avaliou a paciente e logo após saiu do quarto para 
solicitar a presença de um médico. No caminho encontrou a Fisioterapeuta 
Caroline Morales e solicitou a ela que fosse até o quarto da paciente em 
questão para avaliá-la. A fisioterapeuta Caroline, quando adentrou no quarto 
questionou em tom agressivo sobre o vácuo, que segundo ela, não estava 
funcionando. Porém o frasco estava com aproximadamente 50% preenchido 
com secreção amarelada sem sinais de sangue, e o ENF Paulo realizou um 
teste e verificou que o vácuo estava funcionando normalmente, tanto que 
foram realizadas aspirações durante o plantão noturno. Após trocar o frasco 
de aspiração, manipular e posicionar a paciente, a Fisioterapeuta começou a 
realizar a aspiração e houve retorno de secreção com sangue vivo, vindo a 
afirmar que a paciente não havia sido aspirada e “duvidava muito que alguém 
tivesse realizado alguma manobra de aspiração à paciente no plantão 
noturno”, porém nas anotações de enfermagem realizadas pela Auxiliar de 
Enfermagem Luciene no prontuário da paciente constava que foram 
realizadas três aspirações no decorrer do plantão. A Fisioterapeuta, segundo 
relatos de testemunhas, gritava da porta do quarto: “eu quero um médico, só 
quero falar com o médico”. Neste momento solicitou ajuda da Enfermeira 
Kelly que ainda não havia assumido o plantão, gerando constrangimento à 
depoente, que naquele plantão estava prestando os cuidados à paciente 
Maria, e a toda equipe de enfermagem principalmente do plantão noturno. 

A conduta da Fisioterapeuta Caroline Morales, não só fere a 
imagem da desagravada, como atenta contra todos os profissionais da 
enfermagem desrespeitando seus direitos e 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 legais, acolhe a 
representação formulada, tornando público o desagravo da Ilustre 
Profissional de Enfermagem Luciene Maria Santos, inscrita no COREN-SP sob o 
nº 308.463, e repudia de forma veemente o comportamento agressivo, 
inadequado e desrespeitoso da Srª Caroline Morales, que agrediu 
verbalmente a profissional de Enfermagem no exercício de suas funções, 
conforme preconiza o Art. 1º do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, desrespeitando assim os valores e princípios da convivência 
profissional e social. 
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