
 

  

NOTA DE DESAGRAVO PÚBLICO 

EM FAVOR DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM GILMARA SANTOS DE OLIVEIRA 

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 público em favor da Técnica de Enfermagem Gilmara 
Santos de Oliveira, inscrita no COREN-SP sob o nº 695.427, que atua na UTI 
Neonatal do Hospital São Luiz Unidade Itaim, quando no exercício de suas 
funções foi ameaçada de morte e ofendida pela Srª Claudia Fabiana da Silva 
Moralejo, acompanhante. 

Consta nos autos deste PA nº 000719/2017 o pedido de desagravo 
público, pois no plantão do dia 19 de Janeiro de 2017 a Técnica de 
Enfermagem Gilmara Santos de Oliveira, enquanto verificava a bomba de 
infusão que havia parado de funcionar, foi acusada pela Srª Claudia Fabiana 
da Silva Moralejo de querer matar sua filha e ter desligado o aparelho. Após 
esta data começaram as ameaças à profissional, por parte da Sra. Cláudia, 
dizendo que nada a impediria de entrar no Hospital com uma faca e matá-la 
ou pedir a alguém que o fizesse. A TE Gilmara foi trocada de sala para evitar o 
contato com a Srª Claudia e foi comunicada pela supervisora que a partir do 
dia 21/01/2018 estaria de férias retornando no mês de Março. Ao retornar 
das férias, chegando à sua unidade, a Srª Claudia estava na recepção da UTI e 
disse à TE Gilmara: “voltou sua desgraçada”. Relata que não discutiu com a 
mesma e foi orientada pela supervisora de Enfermagem a se dirigir até a 
delegacia e lavrar um B.O. A TE Gilmara relata que todos os dias a Srª Claudia 
pedia para que a mesma fosse demitida da instituição. A supervisão transferiu 
a TE Gilmara de setor e às vezes encontrava com a Srª Claudia nos corredores 
do Hospital e esta começava a xinga-la e ameaça-la, gerando constrangimento 
à depoente.  

A conduta da Srª Claudia Fabiana da Silva Moralejo, 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, Gilmara Santos de Oliveira, inscrita no COREN-SP 
sob o nº 695.427 TE, e repudia de forma veemente o comportamento 
agressivo, inadequado e desrespeitoso da Srª Claudia Fabiana da Silva 
Moralejo, que agrediu verbalmente e ameaçou de morte 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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