
Relatório Conclusivo do Procedimento Sindicante na 
Comissão de Ética de Enfermagem

Timbre da instituição

Relatório Conclusivo do Procedimento Sindicante nº _________/_____

1. Síntese
Este procedimento sindicante foi instaurado por determinação do presidente 
da Comissão de Ética de Enfermagem, do Serviço de Enfermagem, desta 
instituição, enfermeiro(a) Dr.(a)________________________ , Coren-SP 
nº ___________, após recebimento de denúncia escrita à Comissão de Ética 
de Enfermagem desta instituição __________________. Acompanharam 
o procedimento sindicante, os seguintes membros da Comissão de Ética de 
Enfermagem: (nome), (categoria profissional), (Coren nº.), (nome), (categoria 
profissional), (Coren-SP nº.), (nome), (categoria profissional), (Coren-SP nº.).

2. Ato Procedimental
Este procedimento sindicante teve início _____/_____/_____ (data), 
recebendo número de identificação nº_______/_______.
Foi instaurado com base na denúncia/ solicitação escrita a respeito:  
______________________________ (descrever o teor/ tema da denúncia). O 
primeiro a tomar ciência da referida denúncia e manifestar-se, formalmente, 
foi o (a) denunciado (a), Sr(a) (nome), (categoria), (Coren-SP nº.), que 
declarou ________________________ (resumo sucinto da declaração). Para 
esclarecimento dos fatos, iniciou a oitiva dos envolvidos e testemunhas. 
O primeiro a ser ouvido(a) foi o (a) denunciante o(a), Sr(a) (nome), 
(categoria), (Coren-SP nº.), que declarou ________________________ 
(resumo sucinto da declaração) O segundo a ser ouvido(a) foi o (a) 
testemunha (a) Sr(a) (nome), (categoria), (COREN-SP nº.), que declarou 
_____________________________ (resumo sucinto da declaração). Como 
testemunha, também foi ouvido(a) Sr(a) (nome), (categoria), (inscrição 
em conselho), que declarou ______________________________ Também 
como testemunha o (a) Sr(a) (nome), (paciente/ familiar/ acompanhante, 
profissional de outra área), ___________________________________, que 
também presenciou os fatos declarou que: ___________________________.
Por fim, foi ouvido em depoimento o(a) denunciado dos fatos, Sr(a) (nome), 
(categoria), (Coren-SP nº.), que de conhecimento dos autos, declarou
___________________________________. (resumo sucinto da declaração) 

Folha_____         De_____



3.Conclusão:

Foram ouvidos e colhidos depoimentos, entre os dias: ____/____/______ 
ao dia ____/____/_____ .
Ao final deste procedimento sindicante, esta Comissão de Ética de 
Enfermagem conclui que: 
(escolher apenas um item abaixo para a decisão final):

1. Há indícios de infração de natureza ética.
2. Há indícios de infração de natureza ética e administrativa.
3. Não há indícios de infração de natureza ética, somente administrativa.
4. Não há indícios de infração de qualquer natureza.
5. É passível de conciliação ética entre os profissionais de enfermagem.

Será enviada cópia deste relatório assinada pelo presidente da Comissão 
de Ética de Enfermagem da instituição _______, contendo a síntese e 
conclusão e uma cópia integral do procedimento sindicante ao Coren-SP 
para as providências que o caso requer, com a finalização deste procedimento 
sindicante nº ____/ _____. 

(Local e data)

_____________________________________________________
(Assinatura/carimbo)

Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem 

_____________________________________________________
(Assinatura/carimbo)

Secretário da Comissão de Ética de Enfermagem

_____________________________________________________
(Assinatura/carimbo)

Membros da Comissão de Ética de Enfermagem

Folha_____         De_____


