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PREFÁCIO 
 

 
Esta apostila foi especialmente elaborada para os estudantes do CURSO 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 
 
Sejam bem vindos e é uma honra conhecer você.  
 
Fazer o material didático para os estudantes é um desafio, pois existe uma 
gama de conteúdos a serem estudados e temos que escolher o que há de mais 
importante. 
 
Estudar é o que realmente temos nas mãos.  
 
Esperamos que aproveite esse material para estudar. Assim como possa sentir 
o carinho que emana de cada professor, que da sua maneira, acredita que você 
fará a diferença nessa profissão tão amada por nós, que é a ENFERMAGEM. 
 
Uma das atribuições, merecedora de reflexão da prática de enfermagem, é a 
ÉTICA PROFISSIONAL que envolve aspectos legais de impacto sobre a 
prática profissional. Erros na conduta trazem à tona a responsabilidade da 
categoria de enfermagem. Ao realizar a ação de modo adequado possibilita a 
prevenção de consequências.  

http://www.efivest.com/
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PROFESSORES DE ENFERMAGEM  
QUE ELABORARAM A APOSTILA: 
 

 

MARIA TARCILA RABELO PINHEIRO.    
ENFERMEIRA. ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DO 
TRABALHO. ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA. 
COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO EFIVEST. 
ENFERMEIRA ASSISTENCIAL UPA. EMPRESÁRIA DE 
FARDAMENTOS HOSPITALARES. 

 

 

ISMAEL MOREIRA DE SOUSA. 
ENFERMEIRO. ESPECIALIZANDO EM OBSTETRICIA. 
PROFESSOR DE ENFERMAGEM DO EFIVEST. 
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL CRECHE ESCOLA 
CAMINHARTE.  
 

 
 

 

KÁTIA MARIA TEOBALDO DE LIMA SILVEIRA. 
ENFERMEIRA. ESPECIALISTA EM UTI ADULTO. 
PROFESSORA DE ENFERMAGEM DO EFIVEST 
MONTESE. ENFERMEIRA ASSISTENCIAL DO HOSPITAL 
DE SAÚDE MENTAL MESSEJANA. 
 

 

MARIA DE JESUS MARQUES NASCIMENTO. 
ENFERMEIRA. ESPECIALISTA EM SAÚDE PÚBLICA E 
DA FAMÍLIA. PROFESSORA DE ENFERMAGEM DO 
EFIVEST. DIRETORA EXECUTIVA DA ESTAÇÃO 
SAÚDE. 

 
 

 

AURILENE MARREIRO DA SILVA. 
ENFERMEIRA. ESPECIALISTA EM TERAPIA 
INTENSIVA ADULTO. PROFESSORA DE 
ENFERMAGEM DO EFIVEST. ENFERMEIRA 
ASSISTENCIAL BIOCLÍNICA MARANGUAPE. 

 

 
CECÍLIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA. 
ENFERMEIRA. ESPECIALISTA EM URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA. PROFESSORA DE ENFERMAGEM DO 
EFIVEST. ENFERMEIRA ASSISTENCIAL DO 
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA. 

 
 

 

KAROLLINE BARROS SILVA. 
ENFERMEIRA. ESPECIALISTA EM TERAPIA 
INTENSIVA. PROFESSORA DE ENFERMAGEM 
EFIVEST. ENFERMEIRA ASSISTENCIAL DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DRº ARGEU BRAGA 
HERBSTER. 
 

http://www.efivest.com/
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JURAMENTO  
 
"SOLENEMENTE, NA PRESENÇA DE DEUS E 
DESTA ASSEMBLÉIA, JURO: 
 
DEDICAR MINHA VIDA PROFISSIONAL A SERVIÇO 
DA HUMANIDADE, RESPEITANDO A DIGNIDADE E 
OS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, EXERCENDO 
A ENFERMAGEM COM CONSCIÊNCIA E 
FIDELIDADE;  
 
GUARDAR OS SEGREDOS QUE ME FOREM 
CONFIADOS;  
 
RESPEITAR O SER HUMANO DESDE A 
CONCEPÇÃO ATÉ DEPOIS DA MORTE; 
 
NÃO PRATICAR ATOS QUE COLOQUEM EM RISCO 
A INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DO SER 
HUMANO;  
 
ATUAR JUNTO À EQUIPE DE SAÚDE PARA O 
ALCANCE DA MELHORIA DO NÍVEL DE VIDA DA 
POPULAÇÃO;  
 
MANTER ELEVADOS OS IDEAIS DE MINHA 
PROFISSÃO, OBEDECENDO OS PRECEITOS DA 
ÉTICA, DA LEGALIDADE E DA MORAL, HONRANDO 
SEU PRESTÍGIO E SUAS TRADIÇÕES". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/
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CONCEITO E EVOLUÇÃO  
DA ENFERMAGEM 

 

Enfermagem é uma arte e uma ciência que visa o indivíduo como um 

todo, prestando assistência bio – psico – social. O reconhecimento da 

enfermagem como arte e bem antigo. Arte é um conjunto de 

conhecimentos práticos que mostram como trabalhar para conseguir 

certos resultados. A ciência é um conjunto de conhecimentos baseados 

em um grande número de fatos cuidadosamente observados, dispostos 

e classificados de modo a estabelecer determinados princípios e leis. 

Atualmente a enfermagem é conceituada por vários pesquisadores 

como: 

“ Um processo ou sistema no que se utilizam métodos, normas e 

procedimentos específicos, organizados e fundamentados em uma 

filosofia e objetivos definidos de enfermagem, visando conhecer e 

atender as necessidades básicas afetadas da pessoa humana”. 

A enfermagem em sua evolução passou por três fases distintas: a 

empírica ou primitiva, a evolutiva e a de aprimoramento. O cuidado de 

pessoas doentes significava, no geral, grande inconveniência para a 

sociedade, principalmente assistência aos indivíduos com distúrbios 

mentais ou doenças contagiosas. 

O cuidado com o doente teve inicio na família e posteriormente passou 

para a responsabilidade dos sacerdotes, feiticeiros, mágicos e médicos 

antigos. 

http://www.efivest.com/
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Na primeira fase, chamada de empírica ou primitiva, não havia 

profissionais e a assistência prestada aos doentes era praticada por 

leigos que usavam e abusavam dos mais condenáveis meios de 

tratamento, pondo em risco a vida daqueles que caiam em suas mãos, 

não só pela falta de recursos como desconhecimentos adequado para 

prestarem uma assistência eficiente. As ações das Irmãs de Caridade, 

na Europa e das diaconisas, na Alemanha, no fim deste período 

lançaram as bases da enfermagem. 

A enfermagem entrou para uma nova fase com a extraordinária 

personalidade de Florence Nightingale, que contribuiu grandemente para 

que tal atividade, além de arte, iniciasse tentativas de um progresso 

cientifico. Isto, aproximadamente na metade do século XIX. A chamada 

dama da Lâmpada era destemida, brava e ao mesmo tempo suavíssima. 

Tinha uma grande capacidade de agir e sentir. Era inteligente, culta e 

seu grande talento elevou á enfermagem, em cinco decênios, de 1854 a 

1907 a alcançar elevado conceito, capaz de dignificar uma profissão tão 

incompreendida combatida. 

Foi necessário que se enfrentasse uma guerra para a enfermagem obter 

as conquistas de que hoje somos favorecidos. Após a sua chegada 

Guerra Criméia, Florence fundou a escola de Enfermagem do Hospital 

Saint Tomas, que receberia o nome de escola de Enfermagem 

Nightingale, onde foram lançadas as bases do ensino de enfermagem, 

com a preparação das primeiras enfermeiras, que muito tiveram que lutar 

para conseguir o patrimônio que hoje desfrutamos. 

Como sua consequência lógica das conquistas da Segunda fase, está 

ultima representa um elevado privilégio para a enfermagem. 

Com o decorrer do tempo, muito se descobriu no campo das ciências 

físicas, biológicas e sociais, contribuindo, tudo isso, para uma 

conceituação de prevenção, cura e reabilitação de distúrbios físicos e 

mentais. Passou então a enfermagem considerar o indivíduo como um 

centro de cuidados, com atendimento individualizado, visando salientar a 

inter – relação dos sistemas bio – psico – sócio – espiritual da pessoa 

humana. 

EVOLUÇÃO DA ENFERMAGEM NO BRASIL 
 

Com o descobrimento do Brasil, iniciou-se o exercício da Enfermagem no 

País pelos jesuítas, com atuação preponderante, sobretudo, de Anchieta, 

missionário intrépido, que juntamente com os demais jesuítas, atendiam 

ás necessidades urgentes do povo, como catequistas, médicos, 

enfermeiros e educadores, como objetivos bem direcionados para 

prevenção e cura. Nesta época começaram a surgir as necessidades 

básicas, como Hospitais, constituídos pelas Santas Casa de 

http://www.efivest.com/
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Misericórdia, que, sem duvida, necessitavam de assistência de 

enfermagem para os clientes ali internados. 

Os escravos eram utilizados como voluntários, e muito contribuíram na 

assistência aos enfermos. Qualquer pessoa podia iniciar – se no 

cuidado aos clientes e, após pequena experiência, intular – se prático. 

Em 1890, o ensino da Enfermagem começou a Ter doma legal com o 

Decreto nº 791 de 27 de setembro, criando uma Escola Profissional de 

Enfermeiros e enfermeiras, para os hospícios e hospitais civis e 

militares (Escola Alfredo Pinto). 

Em 10 de novembro de 1932, o governo da República aprova o 

regulamento do: Hospital Geral de Assistência do Departamento 

Nacional de Saúde Publica e, anexa ao Hospital, a Escola de 

Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Publica (Escola Ana 

Neri). 

 
ENFERMAGEM 
 
É uma disciplina singular de cuidado de saúde, na qual os enfermeiros 
prestam assistência com base em conhecimentos e habilidades. 
 
DOIS ASPECTOS ESSENCIAIS:  
 
Um corpo de conhecimentos.  
 
Aplicação desses conhecimentos, chamado de base de conhecimento 
ou ciência da enfermagem, proporciona a justificativa para as 
intervenções de enfermagem.  
 
CONHECIMENTOS DE ENFERMAGEM  
 
Conhecimento é uma percepção da realidade adquirida por meio de 
aprendizagem ou investigação. Todas as pessoas coletam, organizam e 
dispõem os fatos de modo a construírem uma base de conhecimentos 
relevante a sua realidade pessoal.  

http://www.efivest.com/
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FASES:  
 

 Conhecimento tradicional. (geração para geração)  

 Conhecimento Autoritário (tem origem em um especialista e é 
aceito como verdade com base na reputação reconhecida da 
pessoa)  

 Conhecimento Científico (é aquele que se adquire através da 
pesquisa)  

 
INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS NOS 
CONHECIMENTOS DE ENFERMAGEM 
 

CONTRIBUIÇÕES DE FLORENCE NIGHTINGALE  

Influenciou o conhecimento e a prática de enfermagem, 
demonstrando um cuidado de enfermagem eficiente e inteligente, 
definindo essa prática como separada e diferente da prática médica e 
distinguindo enfermagem da saúde e enfermagem da doença.  
 
“A enfermagem é uma arte; e para realizá-la com arte, requer uma 
devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto à obra de 
qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do 
frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do 
espírito de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela 
das artes”! 

http://www.efivest.com/
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INFLUÊNCIAS DA SOCIEDADE NOS CONHECIMENTOS DE 
ENFERMAGEM  
 
Não havia um currículo educacional planejado no modelo de Florence, 
ao contrário, se tinha aprendizado através de palestras de médicos e a 
experiência prática no cuidado. Através das grandes guerras as 
mulheres foram cada vez mais incluídas na força de trabalho e ao 
mesmo tempo a enfermagem investiu em educação e não somente o 
treinamento na prática, no séc. XX, a ideia de enfermagem como ciência 
tornou-se mais aceita e começou a evoluir em um aparato de 
conhecimento para a prática de enfermagem.  
 
TEORIAS DE ENFERMAGEM  
 

 Raciocínio Dedutivo: examina uma ideia geral e depois se 
consideram as ações ou as ideias específicas.  

 Raciocínio Indutivo: o processo inverso é usado.  

OBS: Descrever, explicar, prever e controlar resultados desejados das 
práticas de cuidado.  
 

CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM 
 
Historiando a trajetória do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem e a participação do COREN-
SC na sua atualização.  
 
O primeiro Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem foi 
aprovado, em 1958, durante o XI Congresso Brasileiro de Enfermagem, 
promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). Este 
Código vigorou até 1975, quando foi substituído pelo Código de 
Deontologia de Enfermagem aprovado pelo Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN).  
 
Em 1993, a Enfermagem Brasileira, sob a coordenação do COFEN, 
atualizou o Código que passou a se denominar, desde então, Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), o qual foi aprovado 
pelas Resoluções COFEN 160 e 161/1993. Nomeados pela Portaria 
COFEN 003/1992, integraram a Comissão de Sistematização do Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem as (os) Enfermeiras (os) 
Ivone Moura de Melo e Souza, Maria José Schmidt, Ivo Gelain e Maria 
Anice da Silva (Presidente do COREN-SC) e, ainda, o Advogado Mário 
Lúcio de Andrade Neves.  
 
Em 2003, o COFEN deflagrou um novo processo de discussão sobre o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O COREN-SC, com 
vistas à participação dos profissionais da categoria, organizou 05 (cinco) 
Seminários Regionais e um Seminário Estadual. De todos os 
Seminários, os participantes organizados em grupo, apresentaram 

http://www.efivest.com/
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propostas de inclusão e de exclusão que, por sua vez, foram 
apresentados e discutidos pela plenária e, por consenso, aprovados. 
 
O desencadeamento do processo de discussão nos Seminários 
Regionais do COREN-SC, em 2003, foi antecipado pelas seguintes 
etapas:  
1. Organização da Comissão de Enfermeiros Docentes da Disciplina de 
Ética em Enfermagem que, coordenada pela Enfermeira e Docente Maria 
Anice da Silva, apresentou as propostas iniciais de inclusão e exclusão.  
 
2. As discussões prévias passaram também pelas Comissões de Ética 
de Enfermagem das Instituições de Saúde, que sob a coordenação da 
Enfermeira e Conselheira Dayse Uliano Rodrigues, ocorreu no dia 05 de 
maio, contando com a presença de 12 (doze) representantes.  
 
3. Organização da Comissão de Sistematização. Nomeadas pela 
Portaria COREN-SC 009/GAB/2003, integraram esta comissão, as 
Enfermeiras: Dayse Uliano Rodrigues (Conselheira), Flávia Regina 
Souza Ramos (Departamento de Enfermagem da UFSC), Lidvina Horr 
(Coordenadora/COREN-SC), Lygia Paim (Departamento de Enfermagem 
da UNIVALI), Maria Anice da Silva (Departamento de Enfermagem da 
UFSC) e Sofia Maria Taffil Valente.  
 
Os Seminários Regionais ocorreram em maio, na seguinte ordem:  
1. 07 de maio, em Joinville, no Auditório da IELUSC (Estudo Superior e 
Centro Educacional Bom Jesus), tendo comparecido de 68 (sessenta e 
oito) participantes.  
 

2. 14 de maio, em Chapecó, no Auditório do Edifício Piemonte 
Executivo, contando com a presença de 89 (oitenta e nove) participantes.  
 

3. 15 de maio, em Lages, no Auditório da Universidade do Planalto 
Catarinense (UNIPLAC), que contou com a presença de 65 (sessenta e 
cinco) participantes.  
 

4. 21 de maio, em Florianópolis, no Auditório da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), estando presentes 61 (sessenta e um) participantes. 
Não se tendo 2 concluído as atividades neste dia, elas foram retomadas 
no dia 27 de maio, no mesmo local.  
 

5. 26 de maio, em Tubarão, no Auditório da Universidade do Sul do 
Estado (UNISUL), sendo que 51 (cinquenta e um) interessados 
registraram a sua participação.  
 
Seminário Estadual ocorreu no dia 18 de junho de 2003, na OAB no qual 
comparecerem 91 pessoas (Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares e 
Estudantes de Enfermagem). A Comissão de Sistematização apresentou 
a estrutura do atual Código foi aprovada neste Seminário. Apresentou 
também os artigos do Código então vigente e as respectivas propostas 
de alteração sugeridas nos Seminários Regionais. A Plenária procedeu a 
sua análise, ofereceu novas propostas de inclusão e exclusão que foram 
aceitas segundo os resultados da votação. Em 27 de junho a Comissão 
de Sistematização concluiu os seus trabalhos, encaminhando os 
resultados ao então Presidente do COREN-SC, Enfermeiro Luiz 
Scarduelli.  
 

http://www.efivest.com/
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Sob a coordenação do COFEN, a alteração do Código de 1993 foi 
discutida ainda em outros momentos nacionais que teve a 
participação de representantes do COREN-SC:  

1. Seminário Nacional realizado em Sergipe/Aracajú, de 05 a 07 
de maio de 2004, com a participação dos seguintes membros da 
Comissão de Sistematização do COREN-SC: Dayse Uliano Rodrigues 
(Conselheira do COREN-SC), Lidvina Horr (Assessora Técnica do 
COREN-SC) e Maria Anice da Silva (Docente do Departamento de 
Enfermagem da UFSC).  

2. Seminário Nacional realizado no Rio de Janeiro, nos dias 08 
e 09 de julho de 2004. Da Comissão de Sistematização do COREN-SC 
participaram: Dayse Uliano Rodrigues e Lidvina Horr. Neste Seminário 
foi aprovada a estrutura do Código de Ética proposto pelo COREN-SC, 
segundo o que consta do Código aprovado pela Resolução COFEN 
311/2007.  

3. Elaboração da Minuta do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, realizada nos dias 20 a 22 de março de 2006, por 
convocação do COFEN. De Santa Catarina, contribuíram efetivamente 
neste trabalho: Lidvina Horr (Assessora Técnica do COREN-SC) e 
Joacir da Silva (Conselheiro Federal).  

4. Seminário Nacional realizado em Porto Seguro/Bahia, de 02 
a 07 de abril de 2006. Além de Conselheiros do COREN-SC, participou 
deste Seminário Lidvina Horr (Assessora Técnica).  

5. Sistematização das propostas aprovadas no Seminário 
Nacional de Porto Seguro, realizada no Rio de Janeiro nos dias 29 e 30 
de maio de 2006, com a participação de Lidvina Horr (Assessora 
Técnica do COREN-SC).  
 
Finalmente, através da Resolução COFEN 311/2007 o atual Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem foi aprovado, passando a 
vigorar a partir de 12 de maio de 2007.  

 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem tem como 
principais referências:  

 
1. Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 e adotada pela 
Convenção de Genebra da Cruz Vermelha em 1949.  
 
2. Código de Ética do Conselho Internacional de Enfermagem, de 1953.  
 
3. Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem, de 1958.  
 
4. Declaração de Helsinque de1964, revista em Tóquio em 1975.  
 
5. Código de Deontologia de Enfermagem, aprovado pelo Conselho 
Federal de Enfermagem em 1975.  
 
6. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pelo 
COFEN em 1993.  
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/


ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

17 

 
COREN CEARÁ Rua Mário Mamede,609,  
Bairro de Fátima Fortaleza/Ceará Telefone: (85) 3105-7850  
Horário de Atendimento: 7h às 18h 

 
O atual Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
organizado por assunto, apresenta a seguinte estrutura:  
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM (SAE) 
 
Oferecer ao cliente uma assistência determinada em lei, que possa 
garantir a biossegurança e a continuidade do cuidado nos níveis 
primários, secundários e terciários. É um instrumento de organização de 
trabalho do enfermeiro e da equipe e imprescindível para a assistência. 
O TÉCNICO DE ENFERMAGEM tem a obrigação ética e legal de 
cumprir esta prescrição, que foi planejada tendo como finalidade a 
melhora ou a manutenção do estado geral do cliente. 

 

ETAPAS DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM (SAE)  
 

 Histórico de enfermagem (Coleta de dados) anamnese + 
exame físico  
 

 Diagnóstico de Enfermagem julgamento clínico envolvendo 
método científico  
 

 Prescrição de Enfermagem ações da enfermagem  
 

 Implementação dos Cuidados prestação dos cuidados 
prescritos  
 

 Anotação de Enfermagem documento legal onde prova as 
ações que realmente foram feitas, observadas e comunicadas.  
 

 Evolução de Enfermagem o enfermeiro avalia a assistência 
prestada durante as 24 h ou na vigência de intercorrências, são 
anotações de caráter evolutivo.  
 
OS PROPÓSITOS DA (SAE) SÃO  
 

 Permitir utilizar o conhecimento e habilidade de forma 
organizada e orientada.  

 Viabilizar a comunicação do enfermeiro com outros profissionais 
e colegas de todas as especialidades, a cerca dos problemas vigentes 
no cotidiano do cuidado.  

 Possibilitar a prestação de um cuidado abrangente e de 
qualidade para o paciente.  

 Possibilitar um importante avanço na batalha para maior 
autonomia profissional.  

 Desmistificar a ideia de que a prática de enfermagem é baseada 
apenas a equipe de enfermagem.  
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OS BENEFÍCIOS DA SAE  
 

 Implicações para a profissão: demonstra de modo concreto, o 
alcance da atividade de enfermagem garantindo uma base de 
dados á instituição com relação aos aspectos: assistenciais, 
gerenciais, financeiros e jurídico-legais.  

 Implicação para o cliente: beneficia o cliente-família-
comunidade, garantindo um levantamento completo de suas 
necessidades reais e potenciais.  

 Implicação para a enfermeira: aumenta a satisfação 
profissional e acentua o aperfeiçoamento profissional, 
enfatizando o trabalho da enfermeira e sua equipe.  

 

GERÊNCIA DO TRABALHO DA 
ENFERMAGEM 
 
COMO É REALIZADO O TRABALHO DA ENFERMAGEM? 

Rotineiramente, sem que se discutam mais frequentemente as maneiras 
de realizá-lo ou se busquem inovações que facilitem sua execução e 
tragam, ao mesmo tempo, maior motivação e participação política/social 
dos cuidadores/trabalhadores no processo de cuidar. Neste processo, as 
atitudes ou o papel dos profissionais da enfermagem é de suma 
importância no processo de coordenar/promover o cuidado nestes 
serviços.  

COMO O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PODE DESENVOLVER 
SUAS TAREFAS?  
 
O profissional não mais desenvolva apenas tarefas ditas rotineiras e 
impessoais, mas esteja engajado em todas as instâncias da estrutura 
organizativa, como profissional e ser humano, social e político, mediando 
os interesses da profissão e da organização no cumprimento de suas 
normas, com os interesses pessoais e dos clientes presentes nesta 
relação de cuidar.  
 
ENTÃO, QUAL É O GRANDE DESAFIO NO GERENCIAMENTO DO 
CUIDADO?  
 
Oportunizar ambiente e ações que propiciem um cuidado criativo e 
humano, e de coparticipação com as pessoas de relação neste processo 
em que o perceber, o questionar, o analisar, o aceitar, o decidir, o liderar 
e o acompanhar centralizam as estratégias de gerenciamento. Para que 
seja fundamental a qualidade dos cuidados prestados.  
 
O QUE É GERENCIAR?  
 
É algo peculiar à situação em que se exerce e abrange os recursos 
humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, em especial, as relações 
cotidianas que as pessoas estabelecem no contexto/ambiente de 
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relações, no qual as disponibilidades, possibilidades e oportunidades de 
trabalho estão sempre em jogo. É importante que o gerente seja criativo 
e valorize a participação da equipe e que devemos respeitar a 
hierarquia.  
 
COMO SE CARACTERIZA O SISTEMA DE ENFERMAGEM?  
 
Pelo contexto administrativo do órgão de enfermagem como um sistema 
aberto, com entrada, processo e saída, fronteiras e um feedback ou 
retroação. Este sistema tem como objetivo planejar, executar e controlar 
as atividades do sistema de enfermagem, visando prestar assistência 
que atenda às necessidades do cliente, família e comunidade, e 
colaborar com o ensino e a pesquisa de enfermagem.  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  
 

 Compreende o planejamento, a organização, a direção ou 
coordenação e o controle e avaliação, que possibilita organizar o 
trabalho como processo e produto das organizações sociais que 
produzem bens ou serviços.  

 Centram-se na produção de serviços ou cuidados de saúde 
importante para as necessidades de atenção à saúde.  

 
ESTRUTURAS DA ORGANIZAÇÃO DA SAÚDE  
 

 Estruturam-se por setores ou serviços, com organogramas que 
definem cargos, posições e área de domínio dentro da instituição, 
estando sempre presente o órgão de enfermagem, chamado diretoria, 
serviço ou setor e que congrega os profissionais da área da 
enfermagem, gerenciados por um profissional enfermeiro.  

 O gerenciamento do cuidado está atrelado à integração da 
equipe de trabalho que de forma cooperativa dinamizam o processo 
administrativo.  

 
O QUE É GERENCIAMENTO E SERVIÇO? 
  

 Ato ou efeito de manter integridade física e funcional (dos 
empregados e equipamentos) proposta pela empresa para se ter maior 
produtividade e harmonia em seu ambiente de trabalho.  

 São atividades desenvolvidas nos variados campos em função 
da produção, execução ou complementação de algo (cumprir deveres 
ou funções, prestar serviços, desempenhar e exercer função).  

 
COMO SE CARACTERIZA A DINÂMICA DA ORGANIZAÇÃO DO 
PROCESSO DE CUIDADO?  
 

 Centra-se na delegação, distribuição das atividades e pessoas 
segundo as necessidades e funções, o que implica em educação 
continuada.  
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 O gerente ideal não é o que fica atrás de uma mesa apenas 
delegando, mas o que delega e tem consciência de suas próprias 
funções.  

QUAL O PAPEL PRINCIPAL DO GERENTE DE ENFERMAGEM?  
 

 Exercer um poder e uma responsabilidade demasiada no sentido 
de que é ele quem deve ver, fazer, tendo em suas mãos cada milímetro 
do processo de cuidado.  

 Mediador do processo de cuidado.  

 É líder.  

O PRONTUÁRIO DO PACIENTE 
 

 É um documento valioso para o paciente, para a equipe 
multidisciplinar que o assiste e para as instituições de saúde, bem como 
para o ensino, a pesquisa e os serviços públicos de saúde, além de 
instrumento de defesa legal.  

 É direito do paciente ou responsável legal obter cópia integral do 
seu prontuário.  
 
PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO  
 
É obrigação e responsabilidade intransferível da equipe de saúde, com 
exceção dos hospitais de ensino, nos quais alunos os fazem sob 
supervisão, correção e responsabilidade dos seus supervisores.  

 
EQUIPE DE ENFERMAGEM 
 
DECRETO No 50.387, DE 28 DE MARÇO DE 1961.  
 
Art. 14. São deveres de todo o pessoal de enfermagem: perfeita 
anotação nas papeletas clinicas de tudo quanto se relacionar com o 
doente e com a enfermagem;  
 
HOME CARE  
 
Resolução COFEN N° 272/2002 - CONSIDERANDO a Constituição 
Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1998 nos 
artigos 5º, XII e 197.  

Artigo 3º - A Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE 
deverá ser registrada formalmente no prontuário do 
paciente/cliente/usuário, devendo ser composta por:  

-Histórico de enfermagem;  

-Exame Físico;  
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-Diagnóstico de Enfermagem;  

-Prescrição da Assistência de Enfermagem;  

-Evolução da Assistência de Enfermagem;  

-Relatório de Enfermagem;  

Parágrafo único: Nos casos de Assistência Domiciliar - HOME 
CARE - este prontuário deverá permanecer junto ao 
paciente/cliente/usuário assistido, objetivando otimizar o 
andamento do processo, bem como atender o disposto no 
Código de Defesa do Consumidor.  

 
EQUIPE MÉDICA 
 
“O prontuário do paciente representa segurança para os médicos cultos 

e conscienciosos, ameaça constante para audazes sem escrúpulos, 
ignorantes incorrigíveis e uma barreira intransponível contra 

reclamações e caprichos de clientes descontentes.”  
 (Lacassagne)  

 
"Mais vale uma pálida tinta que uma boa memória."  

(Provérbio chinês. ) 
  

O segredo médico. ...Penetrando no interior das Famílias, meus olhos 
serão cegos e minha língua calará os segredos que me forem 

confiados...    
(Hipócrates, 460 a.C.) 

 
"O crime de revelação de sigilo médico ocorre quando o médico revela 
segredo profissional sem justa causa ou dever legal, não sendo 
obrigado a fazê-lo e até lhe sendo proibido depor sobre fatos 
relacionados ao atendimento de seus pacientes; também o médico não 
está obrigado a comunicar à autoridade crime pelo qual seu paciente 
possa ser processado.  

"A revelação do segredo médico é permitida nos casos de abuso e/ou 
sevícia sexual para apurar responsabilidades; nas doenças de 
notificação compulsória; nos defeitos físicos ou doenças que ensejem 
erro essencial quanto à pessoa e levem à nulidade de casamento; nos 
crimes que não impliquem em processo do paciente; na cobrança 
judicial de honorários; ao testemunhar o médico para evitar injustiça; 
nas perícias médicas; nos exames biométricos admissionais e 
previdenciárias e nos exames de sanidade mental para seguradoras.  

"Estão obrigados à observância de segredo profissional todos aqueles 
auxiliares do médico que participem da assistência aos pacientes, e, até 
mesmo o pessoal administrativo, em especial dos arquivos médicos.”  
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O ERRO MÉDICO  
 
"Que os médicos se confortem: o exercício de sua arte não está em 
perigo; a glória e a reputação de quem a exerce com tantas 
vantagens para a Humanidade não serão comprometidas pela culpa 
de um homem que falhasse sob o título de Doutor".  
 
Procurador-Geral Dupin, da Corte Civil do Tribunal de Cassação de 
Paris, início do Século XIX.  
 
O erro médico é um dos mais palpitantes e polêmicos assuntos em todas 
as camadas sociais, sendo frequentemente tratado de forma 
sensacionalista pelos meios de comunicação de massa que se arvoram 
em polícia, promotor, juiz e carcereiro, condenando antes de julgar e 
causando danos irreparáveis não só ao médico acusado, mas também à 
instituição e aos pacientes, que em geral perdem a confiança e a 
credibilidade em ambos - médico e hospital - às vezes os únicos do 
lugar!  
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PRONTUÁRIO ELETRÔNICO OU PAPEL 
 
Art. 69 –”deixar de elaborar prontuário médico de cada paciente” – é 
vetado ao médico. “nos prontuários em suporte de papel é obrigação à 
legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a 
identificação dos profissionais prestadores do atendimento. São também 
obrigatórias à assinatura e o respectivo número do CRM”.  

INFORMAÇÕES PARA OS PACIENTES  
 
As informações a que os pacientes e seus familiares têm direito, são 
tanto as verbais do dia-a-dia da evolução clínica quanto os relatórios 
finais de alta, transferência ou óbito. Nos dois primeiros casos há que se 
resguardar o sigilo médico; o último caso é uma das exceções de 
quebra do segredo médico por dever legal.  
 
Art. 70 – “negar ao paciente acesso a seu prontuário médico, ficha 
clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à 
sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou 
para terceiros”.  
 
TEMPO DE GUARDA DO PRONTUÁRIO DO PACIENTE  
 
“CONSIDERANDO que o prontuário do paciente, em qualquer meio de 
armazenamento, é propriedade física da instituição onde o mesmo é 
assistido – independente de ser unidade de saúde ou consultório -, a 
quem cabe o dever de guarda do documento;  
 
“CONSIDERANDO que o prontuário e seus respectivos dados 
pertencem ao paciente e devem estar permanentemente disponíveis, de 
modo que quando solicitado por ele ou seu representante legal permita 
o fornecimento de cópias autênticas das informações pertinentes...”.  
 
“Art. 8º Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do 
último registro, para a preservação dos prontuários dos pacientes em 
suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente em meio 
óptico, microfilmado ou digitalizados.” 
 
“Art. 7º Estabelecer a guarda permanente, considerando a evolução 
tecnológica, para os prontuários dos pacientes arquivados 
eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado.”  
 
“O tempo de guarda dos prontuários médicos arquivados 
eletronicamente, e dos microfilmados, é permanente. A Res. CFM. Nº 
1.639/02 autoriza a eliminação do suporte em papel de prontuários 
médicos, quando microfilmados ou digitalizados, decorrido o prazo 
mínimo de 20 (vinte) anos do último registro, salvo os definidos pela 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da instituição 
detentora do arquivo como de valor médico-científico, histórico e social, 
cuja manutenção do suporte em papel é permanente.”  
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“Art. 10 – Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde 
de gestantes públicos e particulares, são obrigados a: I – Manter registro 
das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais pelo 
prazo de dezoito anos.”.  
 
O prazo estipulado pelo ECA destinava-se a assegurar o direito do 
paciente menor de idade, uma vez que, obrigando a guarda pelo prazo 
mínimo de 18 (dezoito) anos, após este período o paciente já adquiriria a 
maioridade civil e poderia decidir sobre a sua vida. Ainda, o ECA não 
poderia estipular prazo maior, posto que a pessoa somente se encontre 
sob a égide deste regramento legal até que completasse a maioridade 
civil, aos 18 anos, deixando, a partir de então, de ser criança ou 
adolescente.  
 
“1º - O responsável pelo arquivo ou fichário médico, quando 
desativado sob qualquer motivo, poderá destruir as fichas ou 
prontuários, preferencialmente por incineração, obedecidos os 
seguintes critérios:  
 
a) publicar em jornal de grande circulação local, no mínimo em duas 
ocasiões, intervaladas por prazo não inferior a 10 (dez) dias, nota 
esclarecendo o motivo da desativação do arquivo, colocando à 
disposição dos clientes interessados as fichas ou prontuários;  
 
b) a publicação deverá explicar local para a entrega do material, em 
horário não inferior a duas sessões de duas horas;  
 
c) esses documentos médicos somente serão entregues ao cliente ou 
responsável legalmente habilitado, mediante identificação contra recibo;  
 
d) a “destruição dos documentos deverá aguardar um prazo não inferior 
a 30 (trinta) dias após a última publicação.” 

 
FUNÇÕES E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO  

 Elemento crucial no atendimento à saúde dos indivíduos;  

 O mais importante veículo de comunicação entre os membros da 
equipe de saúde;  

 Vão subsidiar a continuidade e a verificação do estado evolutivo 
dos cuidados de saúde;  

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  

 É um registro eletrônico que reside em um sistema 
especificamente projetado para apoiar os usuários fornecendo 
acesso a um completo conjunto de dados corretos, alertas, 
sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como links para 
bases de conhecimento médico.  

 É um repositório de informação mantida de forma eletrônica 
sobre o estado de saúde e de cuidados de saúde de um 
indivíduo, durante toda sua vida, armazenado de modo a servir a 
múltiplos usuários legítimos.  
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AS VANTAGENS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  

 Legibilidade;  

 Segurança de dados;  

 Confidencialidade;  

 Captura automática de dados;  

 Dados atualizados;  

DESVANTAGENS DO PRONTUÁRIO EM PAPEL  

 Só pode estar em um lugar ao mesmo tempo  

 As anotações em papel não podem disparar lembretes e alertas 
aos profissionais.  

 Conteúdo é livre, variando na ordem, algumas vezes é ilegível, 
incompleto e com informações ambíguas;  

 Para estudo científico, o conteúdo precisa ser transcrito, o que 
muitas vezes predispõe ao erro;  

ALGUMAS DESVANTAGENS  

 Necessidade de grande investimento de hardware e software e 
treinamento;  

 Os usuários podem não se acostumar com os procedimentos 
informatizados;  

 Estar atento a resistências e sabotagens;  

 Demora para ver os resultados do investimento;  

 Sujeitos a falhas tanto de hardware quanto de software;  

 
 
CRITÉRIOS PARA ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM.  

 Exatidão.  

 Brevidade.  

 Legibilidade.  

 Identificação.  

TIPOS DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM  
 
Gráfico: facilita a visualização de oscilações dos parâmetros vitais ou 
dos sinais objetivos.  
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Sinal gráfico: checagem significa que a ação foi realizada / e o circular 
@ não foi realizada e precisa de justificativa da não realização.  

 
Descrição:  
Numérica – são valores de parâmetros mensuráveis.  
Narração escrita – registro na forma narrativa daquilo que foi realizado, 
observado e ou informado pelo paciente ou familiar. 
 

ORIENTAÇÕES E SUGESTÕES DE 
CONTEÚDO E FORMAS DE ANOTAÇÃO 
DE ENFERMAGEM 
 
A anotação de enfermagem, quando cientificamente estruturada, 
apresenta elementos valiosos para o diagnóstico das necessidades do 
paciente, da família e da comunidade, facilitando o planejamento de 
assistência ao paciente e apresentando elementos para o ensino e 
pesquisa no campo profissional.  
 

 
 
ROTEIRO PARA AS OBSERVAÇÕES DE ENFERMAGEM.   
 

 Comportamento e observações relativas ao paciente.  

 Cuidados prestados aos pacientes prescritos ou não pelo enfermeiro.  

 Medidas prescritas pelo médico e prestadas pela enfermagem.  

 Respostas específicas do paciente a terapia e assistência.  

 Medidas terapêuticas executadas pelos membros da equipe.  

 Orientações educativas.  

Outros fatos:  
 

 Acidentes e intercorrências.  

 Recebimento de visitas. 
 
CONTEÚDO E FORMAS DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM. 
  
Para facilitar a descrição das anotações de enfermagem:  
 
Acesso venoso periférico, acesso venoso central, acidente/incidente, 
acompanhamento de procedimento invasivo, admissão do paciente na 
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unidade de internação, alta hospitalar, atendimento do paciente no 
período pré-operatório, atendimento do paciente no período trans-
operatório, atendimento do paciente no período transoperatório – 
doador de órgãos, atendimento do paciente no período pós-operatório 
imediato, atendimento espiritual, curativo, deambulação e 
movimentação, dor, drenos, encaminhamento de pacientes para 
exames ou procedimentos, intubação, traqueostomia ou 
cricotireoidostomia, estado psicoespiritual do paciente, evasão de 
paciente, feridas ou lesões, nutrição, óbito, ostomias, ressuscitação 
cardiopulmonar, sondas, tratamento e terapêutica, transferência interna 
no hospital. 
 
ÉTICA PROFISSIONAL  
 
VALOR: é uma convicção pessoal sobre a importância de uma dada 
idéia ou comportamento.  
 
ÉTICA: consiste no princípio ou padrão que determinam a conduta 
apropriada.  
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CÓDIGO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM. 
  

Dos princípios fundamentais.  

Dos direitos.  

Das responsabilidades.  

Dos deveres.  

Das proibições.  

Dos deveres disciplinares.  

Das infrações e penalidades.  

Das aplicações das penalidades.  

Das disposições gerais.  
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CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS  
DE ENFERMAGEM 
 
PREÂMBULO 
 
A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos 
científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de  
práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, 
pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, 
família e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida. 
 
O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo 
processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo 
compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no 
plano das relações de trabalho com reflexos no campo científico e 
político. 
 
A enfermagem brasileira, face às transformações socioculturais, 
científicas e legais, entendeu ter chegado o momento de reformular o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE). 
 
A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho Federal de 
Enfermagem com a participação dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, incluiu discussões com a categoria de enfermagem. O 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por 
assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e 
proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. 
 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em 
consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem 
da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está 
centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os 
trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por 
uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda população. 
 
O presente Código teve como referência os postulados da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas (1948) e adotada pela Convenção de Genebra da 
Cruz Vermelha (1949), contidos no Código de Ética do Conselho 
Internacional de Enfermeiros (1953) e no Código de Ética da 
Associação Brasileira de Enfermagem (1975). Teve como referência, 
ainda, o Código de  Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal 
de Enfermagem (1976), o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (1993) e as Normas Internacionais e Nacionais sobre 
Pesquisa em Seres Humanos [Declaração Helsinque (1964), revista em 
Tóquio (1975), em Veneza (1983), em Hong Kong (1989) e em 
Sommerset West (1996) e a Resolução 196 do Conselho Nacional de 
Saúde, Ministério da Saúde (1996)]. 
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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 
A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a 
qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. 
 
O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância 
com os preceitos éticos e legais. 
 
O profissional de enfermagem participa, como integrante da equipe de 
saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e 
ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de 
saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da 
autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e 
descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. 
 
O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos 
humanos, em todas as suas dimensões. 
 
O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência 
para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os 
princípios da ética e da bioética. 
 
CAPÍTULO I 
DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS DIREITOS 
 
Art. 1º - Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado 
segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos. 
 
Art. 2º - Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais 
que dão sustentação a sua prática profissional. 
 
Art. 3º - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e 
à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. 
 
Art. 4º - Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por 
meio do Conselho Regional de Enfermagem. 
 
RESPONSABILIDADES E DEVERES 
 
Art. 5º - Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 
resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade. 
 
Art. 6º - Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, 
na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. 
 
Art. 7º - Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que 
infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional. 
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PROIBIÇÕES 
 
Art. 8º - Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de 
membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores 
de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições. 
 
Art. 9º - Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou 
qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais. 
 
SEÇÃO I 
DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMILIA E COLETIVIDADE. 
 
DIREITOS 
Art. 10 - Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
 
Art. 11 - Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e 
coletividade, necessárias ao exercício profissional. 
 
RESPONSABILIDADES E DEVERES 
 
Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de 
enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 
 
Art. 13 - Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, 
ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz 
de desempenho seguro para si e para outrem. 
 
Art. 14 - Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e 
culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão. 
 
Art. 15 - Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de 
qualquer natureza. 
 
Art. 16 - Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em 
condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das 
atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da 
categoria. 
 
Art. 17 - Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade 
a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da 
assistência de enfermagem. 
 
Art. 18 - Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito 
da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre sua 
saúde, tratamento, conforto e bem estar. 
 
Art. 19 - Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, 
em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. 
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Art. 20 - Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, 
família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e 
intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento. 
 
Art. 21 - Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de 
qualquer membro da equipe de saúde. 
 
Art. 22 - Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em 
casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens 
pessoais. 
 
Art. 23 - Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de 
defesa do cidadão, nos termos da lei. 
 
Art. 24 - Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à 
preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as 
formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida. 
 
Art. 25 - Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e 
indispensáveis ao processo de cuidar. 
 
PROIBIÇÕES 
 
Art. 26 - Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se 
caracterize como urgência ou emergência. 
 
Art. 27 - Executar ou participar da assistência à saúde sem o 
consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte. 
 
Art. 28 - Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper 
a gestação. 
 
Parágrafo único - Nos casos previstos em lei, o profissional deverá 
decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou 
não no ato abortivo. 
 
Art. 29 - Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a 
antecipar a morte do cliente. 
 
Art. 30 - Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e 
sem certificar-se da possibilidade de riscos.  
 
Art. 31 - Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos 
casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência. 
 
Art. 32 - Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a 
segurança da pessoa. 
 
Art. 33 - Prestar serviços que por sua natureza competem a outro 
profissional, exceto em caso de emergência. 
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Art. 34 - Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer 
forma de violência. 
 
Art. 35 - Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência 
prestada. 
 
SEÇÃO II 
DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE 
ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS DIREITOS 
 
Art. 36 - Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com 
responsabilidade, autonomia e liberdade. 
 
Art. 37 - Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e emergência. 
 
Parágrafo único - O profissional de enfermagem poderá recusar-se a 
executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade. 
 
RESPONSABILIDADES E DEVERES 
 
Art. 38 - Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades 
profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em 
equipe. 
 
Art. 39 - Participar da orientação sobre benefícios, riscos e 
consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na 
condição de membro da equipe de saúde. 
 

Art. 40 - Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício 
profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência. 
 
Art. 41 - Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas 
necessárias para assegurar a continuidade da assistência. 
 
PROIBIÇÕES 
 
Art. 42 - Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como 
permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 
 
Art. 43 - Colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de 
saúde, no descumprimento da legislação referente aos transplantes de 
órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e 
manipulação genética. 
 
SEÇÃO III 
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA 
DIREITOS 
 
Art. 44 - Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando 
impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício 
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profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema 
COFEN/COREN. 
 
Art. 45 - Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe 
e órgãos de fiscalização do exercício profissional. 
 
Art. 46 - Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e 
convocações. 
 
Art. 47 - Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas 
cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa 
sofrida no exercício profissional.  
 
RESPONSABILIDADES E DEVERES 
 
Art. 48 - Cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da profissão. 
 
Art. 49 - Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que 
firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício 
profissional. 
 
Art. 50 - Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem 
fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, 
motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código 
e a legislação do exercício profissional. 
 
Art. 51 - Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e 
convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem. 
 
Art. 52 - Colaborar com a fiscalização de exercício profissional. 
 
Art. 53 - Manter seus dados cadastrais atualizados, e regularizadas as 
suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem. 
 
Art. 54 - Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional 
de Enfermagem em assinatura, quando no exercício profissional. 
 
Art. 55 - Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de 
enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da 
categoria. 
 
PROIBIÇÕES 
 
Art. 56 - Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código 
de Ética e às demais normas que regulam o exercício da Enfermagem. 
 
Art. 57 - Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos 
que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego 
motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código 
e a legislação do exercício profissional. 
 
Art. 58 - Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou 
comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as organizações 
da categoria. 
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Art. 59 - Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o 
exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de 
Enfermagem. 
 
SEÇÃO IV 
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS 
DIREITOS 
 
Art. 60 - Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, 
do aprimoramento técnicocientífico, do exercício da cidadania e das 
reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e 
remuneração. 
 
Art. 61 - Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, 
quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não 
oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que 
desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito 
sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem. 
 
Art. 62 - Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de 
formação, a jornada de 
trabalho, a complexidade das ações e a responsabilidade pelo exercício 
profissional. 
 
Art. 63 - Desenvolver suas atividades profissionais em condições de 
trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, família e 
coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de 
proteção individual e coletiva, segundo as normas vigentes. 
 
Art. 64 - Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de 
material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na 
legislação específica. 
 
Art. 65 - Formar e participar da comissão de ética da instituição pública 
ou privada onde trabalha, bem como de comissões interdisciplinares. 
 
Art. 66 - Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de 
seu exercício profissional e do setor saúde. 
 

Art. 67 - Ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de 
enfermagem, bem como participar de sua elaboração. 
 
Art. 68 - Registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da 
enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. 
 
RESPONSABILIDADES E DEVERES 
 
Art. 69 - Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento 
técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem sob sua 
orientação e supervisão. 
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Art. 70 - Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas instâncias 
deliberativas da instituição. 
 
Art. 71 - Incentivar e criar condições para registrar as informações 
inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. 
 
Art. 72 - Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao 
processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. 
 
PROIBIÇÕES 
 
Art. 73 - Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou 
jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam o exercício 
profissional de enfermagem. 
 
Art. 74 - Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, 
utilizando-se de concorrência desleal. 
 
Art. 75 - Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, 
casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, escola, curso, 
empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de 
enfermagem pressupostas. 
 
Art. 76 - Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e 
coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir 
Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer 
natureza para si ou para outrem. 
 
Art. 77 - Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com 
pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. 
Art. 78 - Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a posição ou 
cargo, para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, assediar 
sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício 
profissional. 
 
Art. 79 - Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou 
particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em 
proveito próprio ou de outrem. 
 
Art. 80 - Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de 
enfermagem ou de saúde, que não seja enfermeiro. 
 
CAPÍTULO II 
DO SIGILO PROFISSIONAL 
 
DIREITOS 
 
Art. 81 - Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou 
entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. 
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RESPONSABILIDADES E DEVERES 
 
Art. 82 - Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento 
em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, 
ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou 
de seu representante legal. 
 
§ 1º - Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento 
público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. 
§ 2º - Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado 
quando necessário à prestação da assistência. 
§ 3º - O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá 
comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu 
impedimento de revelar o segredo. 
§ 4º - O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser 
mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou 
responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, 
exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo. 
 
Art. 83 - Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua 
responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 
 
PROIBIÇÕES 
 
Art. 84 - Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas 
que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, 
exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial. 
 
Art. 85 - Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de 
forma que os envolvidos possam ser identificados. 
 
CAPÍTULO III 
DO ENSINO, DA PESQUISA,  
E DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 
DIREITOS 
 
Art. 86 - Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, 
respeitadas as normas ético-legais. 
 
Art. 87 - Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem 
desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade profissional ou 
em seu local de trabalho. 
 
Art. 88 - Ter reconhecida sua autoria ou participação em produção 
técnico-científica. 
 
RESPONSABILIDADES E DEVERES 
 
Art. 89 - Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo seres 
humanos, segundo a especificidade da investigação. 
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Art. 90 - Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e 
à integridade da pessoa. 
 
Art. 91 - Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem 
como os direitos autorais no processo de pesquisa, especialmente na 
divulgação dos seus resultados. 
 
Art. 92 - Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica 
e sociedade em geral. 
 
Art. 93 - Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da 
profissão no ensino, na pesquisa e produções técnico-científicas. 
 
PROIBIÇÕES 
 
Art. 94 - Realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em 
que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja 
desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos. 
 
Art. 95 - Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por 
alunos ou estagiários, na condição de docente, enfermeiro responsável 
ou supervisor. 
 
Art. 96 - Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da 
pessoa, família ou coletividade. 
 
Art. 97 - Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como, usá-
los para fins diferentes dos pré-determinados. 
 
Art. 98 - Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito 
participante do estudo sem sua autorização. 
 
Art. 99 - Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-científica 
ou instrumento de organização formal do qual não tenha participado ou 
omitir nomes de co-autores e colaboradores.  
 
Art. 100 - Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização 
expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados. 
 
Art. 101 - Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas, das quais 
tenha participado como autor ou não, implantadas em serviços ou 
instituições sem concordância ou concessão do autor. 
 
Art. 102 - Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu 
nome como autor ou co-autor em obra técnico-científica. 
 
CAPÍTULO IV 
DA PUBLICIDADE 
 
DIREITOS 
 
Art. 103 - Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder 
entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com 
finalidade educativa e de interesse social. 
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Art. 104 - Anunciar a prestação de serviços para os quais está 
habilitado. 
 
RESPONSABILIDADES E DEVERES 
 
Art. 105 - Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e 
fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária. 
 
Art. 106 - Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas 
diferentes formas de divulgação. 
 
PROIBIÇÕES 
 
Art. 107 - Divulgar informação inverídica sobre assunto de sua área 
profissional. 
 
Art. 108 - Inserir imagens ou informações que possam identificar 
pessoas e instituições sem sua prévia autorização. 
 
Art. 109 - Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar. 
 
Art. 110 - Omitir em proveito próprio, referência a pessoas ou 
instituições. 
 
Art. 111 - Anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor 
honorários que caracterizem concorrência desleal. 
 
CAPÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art. 112 - A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a 
aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem 
prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. 
 
Art. 113 - Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência 
que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
 
Art. 114 - Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas 
dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. 
 
Art. 115 - Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a 
sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem. 
 
Art. 116 - A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise 
dos fatos do dano e de suas consequências. 
 
Art. 117 - A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos 
termos do Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de 
Enfermagem. 
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Art. 118 - As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 
5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: 
 
I - Advertência verbal; 
II – Multa; 
III – Censura; 
IV - Suspensão do exercício profissional; 
V - Cassação do direito ao exercício profissional. 
 
§ 1º - A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de 
forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na 
presença de duas testemunhas. 
§ 2º - A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 
10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual 
pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 
§3º - A censura consiste em repreensão que será divulgada nas 
publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e 
em jornais de grande circulação. 
§ 4º - A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da 
enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias e será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos 
empregadores. 
§ 5º - A cassação consiste na perda do direito ao exercício da 
enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 
 
Art.119 - As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura 
e suspensão do exercício profissional, são da alçada do Conselho 
Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional 
de enfermagem; a pena de cassação do direito ao exercício profissional 
é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o 
disposto no art. 18, parágrafo primeiro, da Lei n° 5.905/73. 
 
Parágrafo único - Na situação em que o processo tiver origem no 
Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a 
Assembleia dos Delegados Regionais. 
 
Art. 120 - Para a graduação da penalidade e respectiva imposição 
consideram-se: 
I - A maior ou menor gravidade da infração; 
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
III - O dano causado e suas conseqüências; 
IV - Os antecedentes do infrator. 
 
Art. 121 - As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, 
segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. 
 
§ 1º - São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade 
física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou 
aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições. 
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§ 2º - São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de 
vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer 
pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros. 
§ 3º - São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem 
morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, 
sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
 
Art. 122 - São consideradas circunstâncias atenuantes: 
I - Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea 
vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu 
ato; 
II - Ter bons antecedentes profissionais; 
III - Realizar atos sob coação e/ou intimidação; 
IV - Realizar ato sob emprego real de força física; 
V - Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
 
Art. 123 - São consideradas circunstâncias agravantes: 
I - Ser reincidente; 
II - Causar danos irreparáveis; 
III - Cometer infração dolosamente; 
IV - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
V - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a 
vantagem de outra infração; 
VI - Aproveitar-se da fragilidade da vítima; 
VII - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever 
inerente ao cargo ou função; 
VIII - Ter maus antecedentes profissionais. 
 
CAPÍTULO VI 
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
 
Art. 124 - As penalidades previstas neste Código somente poderão ser 
aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais de um 
artigo. 
 
Art. 125 - A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de 
infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 7º; 12 a 14; 16 a 24; 
27; 30; 32; 34; 35; 38 a 40; 49 a 55; 57; 69 a 71; 74; 78; 82 a 85; 89 a 
95; 98 a 102; 105; 106; 108 a 111 deste Código. 
 
Art. 126 - A pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que 
está estabelecido nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25; 26; 28 
a 35; 38 a 43; 48 a 51; 53; 56 a 59; 72 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96; 97 a 
102; 105; 107; 108; 110; e 111 deste Código. 
 
Art. 127 - A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que 
está estabelecido nos artigos: 8º; 12; 13; 15; 16; 25; 30 a 35; 41 a 43; 
48; 51; 54; 56 a 59; 71 a 80; 82; 84; 85; 90; 91; 94 a 102; 105; 107 a 111 
deste Código. 
 
Art. 128 - A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos 
casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 15; 
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16; 25; 26; 28; 29; 31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 
82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código. 
 
Art.129 - A pena de cassação do direito ao exercício profissional é 
aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 
9º; 12; 26; 28; 29; 78 e 79 deste Código. 
 
CAPITULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 130 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de 
Enfermagem. 
 
Art. 131- Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de 
Enfermagem, por iniciativa própria ou mediante proposta de Conselhos 
Regionais. 
 
Parágrafo único - A alteração referida deve ser precedida de ampla 
discussão com a categoria, coordenada pelos Conselhos Regionais. 
 
Art. 132 - O presente Código entrará em vigor 90 dias após sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2007. 
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
EUTANÁSIA, DISTANÁSIA E 
ORTOTANÁSIA? 
 
Eutanásia, hodiernamente é entendida como morte provocada por 
sentimento de piedade à pessoa que sofre. Ao invés de deixar a morte 
acontecer à eutanásia age sobre a morte, antecipando-a. Assim, a 
eutanásia só ocorrerá quando a morte for provocada em pessoa com 
forte sofrimento, doença incurável ou em estado terminal e movida pela 
compaixão ou piedade. Portanto, se a doença for curável não será 
eutanásia, mas sim o homicídio tipificado no art. 121 do Código Penal, 
pois a busca pela morte sem a motivação humanística não pode ser 
considerada eutanásia. 
 
Não há, em nosso ordenamento jurídico previsão legal para a eutanásia, 
contudo se a pessoa estiver com forte sofrimento, doença incurável ou 
em estado terminal dependendo da conduta, podemos classificá-la 
como homicídio privilegiado, no qual se aplica a diminuição de pena 
do parágrafo 1º do artigo 121 do CP; como auxílio ao suicídio, desde 
que o paciente solicite ajuda para morrer, disposto no art. 122 do 
mesmo diploma legal ou ainda a conduta poderá ser atípica. 
 
Art. 121 (...) 
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante 
valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de 
um sexto a um terço.  
Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio 
para que o faça: 
 
Note-se que, ausentes os requisitos da eutanásia, a conduta poderá ser 
classificado como homicídio simples ou qualificado. E no que tange ao 
auxílio ao suicídio a solicitação ou o consentimento do ofendido não 
afastam a ilicitude da conduta. 
 
Distanásia é o prolongamento artificial do processo de morte e por 
consequência prorroga também o sofrimento da pessoa. Muitas vezes o 
desejo de recuperação do doente a todo custo, ao invés de ajudar ou 
permitir uma morte natural, acaba prolongando sua agonia. 
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Conforme Maria Helena Diniz, "trata-se do prolongamento exagerado da 
morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a 
vida, mas sim o processo de morte" (DINIZ, Maria Helena. O estado atual 
do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001). 
 
Ortotanásia significa morte correta, ou seja, a morte pelo seu processo 
natural. Neste caso o doente já está em processo natural da morte e 
recebe uma contribuição do médico para que este estado siga seu curso 
natural. Assim, ao invés de se prolongar artificialmente o processo de 
morte (distanásia), deixa-se que este se desenvolva naturalmente 
(ortotanásia). Somente o médico pode realizar a ortotanásia, e ainda não 
está obrigado a prolongar a vida do paciente contra a vontade deste e 
muito menos aprazar sua dor. 
 
A ortotanásia é conduta atípica frente ao Código Penal, pois não é causa 
de morte da pessoa, uma vez que o processo de morte já está instalado. 
Desta forma, diante de dores intensas sofridas pelo paciente terminal, 
consideradas por estes como intoleráveis e inúteis, o médico deve agir 
para amenizá-las, mesmo que a consequência venha a ser, 
indiretamente, a morte do paciente. (VIEIRA, Tereza Rodrigues. Bioética 
e direito. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1999, p. 90.) 
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DIREITOS E DEVERES DOS PACIENTES 
E FAMILIARES  
 

DIREITOS 
 
01.) Obter um atendimento digno, atencioso e respeitoso por parte de 
todos os profissionais de saúde, sem discriminação de qualquer 
natureza.  
 
02.) Ser identificado e tratado pelo seu nome e sobrenome, e não por 
códigos, números, nome de sua doença ou de forma genérica, 
desrespeitosa ou preconceituosa.  
 
03.) Identificar o profissional por crachá, que deverá conter a fotografia 
do profissional, seu nome e setor legíveis, assim como ser mantido em 
local visível.  
 
04.) Obter informações claras, objetivas, respeitosas e compreensíveis 
sobre hipótese diagnóstica e ações terapêuticas, o que pode ocorrer 
delas, duração prevista dos tratamentos propostos, bem como os riscos 
de não realizá-los, se existe a necessidade ou não de utilização de 
anestesia, o tipo a ser aplicada e o instrumental a ser utilizado, as 
partes do corpo afetadas, os riscos e consequências indesejáveis e 
duração esperada do procedimento. 
 
05.) Ser prévia e expressamente informado, bem como consentir ou 
recusar de forma livre, voluntária e esclarecida, quando o tratamento 
proposto for, total ou parcialmente, experimental, ou fizer parte de 
protocolos de pesquisa.  
 
06.) Receber do profissional adequado, presente no local, auxílio para 
melhoria do seu conforto e bem estar.  
 
07.) Exigir que o hospital cumpra todas as normas de prevenção e 
controle de infecção hospitalar – conforme o regulamentado pelos 
órgãos competentes.  
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08.) Ter seu prontuário elaborado de forma legível e de acesso ao 
conteúdo de acordo com a legislação vigente e as normas estabelecidas 
pelo Hospital. O prontuário deverá conter sua identificação pessoal, 
anamnese, exame físico, exames complementares com os respectivos 
resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo, procedimentos 
ou tratamentos realizados, evolução e prescrição médica diária, bem 
como identificação clara de cada profissional prestador do cuidado, de 
acordo com os documentos padronizados pelo Hospital.  
 
09.) Ter sua privacidade, individualidade e integridade física, 
asseguradas em qualquer momento do atendimento, e na satisfação de 
suas necessidades fisiológicas, respeitando os seus valores éticos e 
culturais e a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal e 
segurança do procedimento;  
 

 
 
10.) Ter a gestante a presença do marido, companheiro ou outro 
acompanhante, por ela escolhido nos exames pré-natais e no parto;  
 
11.) Receber informações sobre medicamentos que lhe serão 
administrados.  
 
12.) Receber informação, quando solicitar, sobre a procedência do 
sangue e hemoderivados e poder verificar, antes de recebê-los, os 
carimbos que atestam sua origem, sorologias efetuadas e prazo de 
validade. Todas essas informações deverão constar no prontuário do 
paciente.  
 
13.) Ser devidamente orientado e treinado, se necessário, sobre como 
conduzir seu tratamento após a alta, recebendo instruções e 
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esclarecimentos médicos claros, escritos de forma legível, visando 
buscar sua cura, reabilitação além da prevenção de complicações.  
 
14.) Revogar a qualquer tempo, ou recusar livremente, uma vez 
devidamente esclarecido os riscos inerentes, os procedimentos médicos 
sejam eles diagnósticos, terapêuticos ou mesmo avaliações clínicas, 
desde que não haja risco de morte.  
 
15.) Gestantes, idosos, crianças e adolescentes tem legalmente 
garantida prioridade de atendimento nos serviços de saúde, respeitadas 
as situações de urgência e emergência;  
 
16.) Em caso de menor, incapacidade ou impossibilidade de 
manifestação de consentimento, o mesmo poderá ser realizado por 
representante legalmente autorizado.  
 
17.) Ter acesso a tabela de preços para os serviços médicos e 
hospitalares, que ficará a disposição no Hospital, bem como as contas 
relativas ao tratamento prestado, em que deverão constar medicações 
utilizadas, taxas hospitalares e todos os procedimentos a que o paciente 
foi submetido.  
 
18.) Ter livre acesso a qualquer procedimento diagnóstico e terapêutico 
disponível na Instituição, desde que indicado por médicos responsáveis.  
 
19.) Poder indicar familiar ou responsável para tomar decisões a 
respeito dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, inclusive no 
que se refere a tratamentos, cuidados e procedimentos extraordinários 
para prolongamento da vida.  
 
21.) Ser o adolescente atendido, se desejar, sem acompanhante em 
consultas e outros atendimentos, com garantia de sua individualidade e 
confidencialidade e quanto ao acesso a recursos diagnósticos e 
terapêuticos, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao 
paciente. No entanto, frente a situações consideradas de risco e quando 
indicado qualquer procedimento de alguma complexidade, será 
necessária a participação e o consentimento dos pais ou responsáveis.  
 
22.) Ser informado sobre todos os direitos acima, sobre as normas e 
regulamentos do Hospital e sobre os canais de comunicação 
institucionais para obtenção de informações, esclarecimento de dúvidas, 
podendo expressar suas preocupações e queixas para a direção da 
Instituição através do Serviço de Atendimento ao Cliente.  
 

DEVERES: 
 
01) O paciente e/ou seu representante legal tem o dever de dar 
informações precisas e completas nas consultas e internações sobre o 
seu histórico de saúde, doença prévias, queixas, enfermidades e 
hospitalizações anteriores, história de uso de medicamentos, drogas, 
reações alérgicas e demais informações relacionadas à sua saúde.  
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02) Durante a internação deve utilizar somente as medicações prescritas 
pelo Hospital, salvo as autorizadas pelo médico responsável pelo seu 
atendimento e acompanhamento.  
 
03) Expressar se compreendeu as informações e orientações recebidas, 
visando a cura dos agravos à sua saúde, a prevenção das complicações 
ou sequelas, sua reabilitação e a promoção de sua saúde, fazendo 
perguntas sempre que tiver dúvidas.  
 
04) Informar ao profissional de saúde ou à equipe responsável sobre 
qualquer fato que ocorra em relação a sua condição de saúde. 
 
05.) Assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames 
ou tratamentos recomendados e pelo descumprimento das orientações 
do profissional ou da equipe de saúde.  
 
06.) Indicar um familiar ou responsável para decidir em seu nome a cerca 
de tratamento, caso esteja impossibilitado de fazê-lo.  
 
07.) Ter em mãos seus documentos e, quando solicitados, os resultados 
de exames que estejam em seu poder; 
 
08.) Honrar o seu compromisso financeiro com o Hospital, saldando, ou 
fazendo saldar por responsável financeiro, seu atendimento médico-
hospitalar, tanto no que se refere às contas hospitalares, quanto aos 
honorários de seus médicos assistentes.  
 
09.) Providenciar todos os documentos necessários para autorização e 
aprovação de atendimento e tratamento pelo seu convênio médico ou 
assemelhado, entregando as guias de autorização, ou comunicando sua 
recusa ao Hospital.  
 
10.) Zelar e solicitar que os seus visitantes, acompanhante e amigos 
contribuam para o bem estar de todos nas dependências do Hospital, 
atendendo e respeitando a proibição de uso de fumo e derivados do 
tabaco, bebidas alcoólicas e ruídos, colaborando com a segurança e 
limpeza do ambiente.  
 
11.) Agir com urbanidade, cortesia e discrição nas dependências do 
Hospital, respeitando e fazendo ser respeitado por seu acompanhante e 
visitantes os direito dos demais pacientes, empregados e prestadores de 
serviços, bem como as Normas e Regimento Interno do Hospital. 
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QUESTÕES DE APRENDIZAGEM 

01. RESPONDA SE É: MORAL, ÉTICA, BIOÉTICA OU 

DEONTOLOGIA. 
 

• Se refere à reflexão crítica sobre o comportamento humano e no 
ensino de enfermagem a disciplina faz “parar para pensar” a 
responsabilidade profissional, busca da autonomia, do agir com 
competência, em mobilizar conhecimentos para julgar e eleger decisões 
para a prática profissional democrática. Ao conceituar ética, enquanto 
disciplina, FORTES (1998) se refere à reflexão crítica sobre o 
comportamento humano, reflexão que interpreta, discute e problematiza, 
investiga os valores, princípios e o comportamento moral, à procura do 
“bom”, da “boa vida”, do “bem-estar da vida em sociedade”. A tarefa da 
ética é à procura de estabelecimento das razões que justificam o que 
“deve ser feito”, e não o “que pode ser feito”. É a procura das razões de 
fazer ou deixar de fazer algo, de aprovar ou desaprovar algo, do que é 
bom e do que é mau, do justo e do injusto. A ética pode ser considerada 
como uma questão de indagações e não de normatização do que é 
certo e do que é errado. A Ética teria surgido com Sócrates, pois se 
exigi maior grau de cultura. Ela investiga e explica as normas morais, 
pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas 
principalmente por convicção e inteligência. Vásquez (1998) aponta que 
a Ética é teórica e reflexiva, enquanto a Moral é eminentemente prática. 
Uma completa a outra, havendo um inter-relacionamento entre ambas, 
pois na ação humana, o conhecer e o agir são indissociáveis  
_______________________________________________________________ 
 

• É um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem 
em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela 
tradição e pelo cotidiano. Durkheim explicava Moral como à “ciência dos 
costumes”, sendo algo anterior à própria sociedade. A Moral tem caráter 
obrigatório. A Moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a 
consciência Moral que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em 
que vive. Surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de 
agrupamentos, isto é, surgiu nas sociedades primitivas, nas primeiras 
tribos  
_______________________________________________________________ 
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• O termo Deontologia surge das palavras gregas “déon, déontos” que 
significa dever e “lógos” que se traduz por discurso ou tratado. Sendo 
assim, a deontologia seria o tratado do dever ou o conjunto de deveres, 
princípios e normas adotadas por um determinado grupo profissional. A 
deontologia é uma disciplina da ética especial adaptada ao exercício da 
uma profissão. Existem inúmeros códigos de deontologia, sendo esta 
codificação da responsabilidade de associações ou ordens profissionais. 
Regra geral, os códigos deontológicos têm por base as grandes 
declarações universais e esforçam-se por traduzir o sentimento ético 
expresso nestas, adaptando-o, no entanto, às particularidades de cada 
país e de cada grupo profissional. Para, além disso, estes códigos 
propõem sanções, segundo princípios e procedimentos explícitos, para 
os infratores do mesmo. Alguns códigos não apresentam funções 
normativas e vinculativas, oferecendo apenas uma função reguladora. A 
declaração dos princípios éticos dos psicólogos da Associação dos 
Psicólogos Portugueses, por exemplo, é exclusivamente um instrumento 
consultivo. Embora os códigos pretendam oferecer uma reserva moral ou 
uma garantia de conformidade com os Direitos Humanos, esses podem, 
por vezes, constituir um perigo de monopolização de uma determinada 
área ou grupo de questões, relativas a toda a sociedade, por um 
conjunto de profissionais 
_______________________________________________________________ 
 

• No termo bioética, bio representa o conhecimento biológico, a ciência 
dos sistemas viventes, enquanto ética, representa o conhecimento dos 
sistemas dos valores humanos. O nascimento da bioética como 
disciplina coincide, com um retorno do interesse da parte da ética 
filosófica pela ética prática; um interesse motivado pela urgência de 
fornecer um adequado fundamento ao debate público e as legislações e 
de conduzir o diálogo no contexto das sociedades pluralistas e 
democráticas. A bioética atribui-se a função fascinante de dar plenitude 
de sentido, conhecimentos no campo das ciências da vida e da saúde e 
orientar a expansão dos conhecimentos técnicos e científicos para o bem 
autêntico e integral da pessoa humana. A definição mais aceita do termo 
bioética é, sem dúvida aquela dada pela - Enciclopédia da Bioética: “É o 
estudo sistemático do comportamento perspectivo a luz dos valores e 
princípios morais”  
_______________________________________________________________ 
 

02. COLOCAR OS NOMES DE NOSSAS ENFERMEIRAS E SEU 

MARCO HISTÓRICO. 
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03. A DISCIPLINA DE ÉTICA EM ENFERMAGEM TEM DESCRITOS 

DOIS ASPECTOS ESSENCIAIS: 

“É uma disciplina singular de cuidado de saúde, na qual os enfermeiros 
prestam assistência com base em conhecimentos e habilidades”.  
 
MARQUE A OPÇÃO ERRADA: 
(      ) Um corpo de conhecimentos; 
(      ) Aplicação desses conhecimentos, chamado de topo de 

conhecimento ou ciência da vida, proporciona a justificativa 
para as intervenções de enfermagem. 

 
MARQUE A CORRETA: 
(      ) Um corpo de conhecimentos e debates; 
(      ) Aplicação desses conhecimentos, chamado de base de 

conhecimento ou ciência da enfermagem, proporciona a 
justificativa para as intervenções de enfermagem. 

 

04. CONHECIMENTO É UMA PERCEPÇÃO DA REALIDADE 

ADQUIRIDA POR MEIO DE APRENDIZAGEM OU INVESTIGAÇÃO. 
TODAS AS PESSOAS COLETAM, ORGANIZAM E DISPÕEM OS 
FATOS DE MODO A CONSTRUÍREM UMA BASE DE 
CONHECIMENTOS RELEVANTE A SUA REALIDADE PESSOAL.  

Diga qual é a fase desse conhecimento: 
Tem origem em um especialista e é aceito como verdade com base na 
reputação reconhecida da pessoa ____________________________. 
Geração para geração___________________________. 
É aquele que se adquire através da pesquisa____________________. 
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05. DESCREVA AS ETAPAS DA SAE E SEU OBJETIVO: 

 
 
 
 
 
 

06. OS PROPÓSITOS DA SAE SÃO: 

(     ) Permitir utilizar o conhecimento e habilidade de forma 
organizada e orientada.  

(     ) Viabilizar a comunicação do enfermeiro com outros profissionais 
e colegas de todas as especialidades, a cerca dos problemas 
vigentes no cotidiano do cuidado.  

(     ) Possibilitar a prestação de um cuidado abrangente e de 
qualidade para o paciente.  

(     ) Possibilitar um importante avanço na batalha para menor 
autonomia profissional.  

(     ) Mistificar a ideia de que a prática de enfermagem é baseada 
apenas a equipe de enfermagem. 

 

07. “Art. 8º Estabelecer o prazo mínimo de ___ anos, a partir do 

último registro, para a preservação dos prontuários dos pacientes 
em suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente 
em meio óptico, microfilmado ou digitalizados.” 

“O tempo de guarda dos prontuários médicos arquivados 
eletronicamente, e dos microfilmados, é ____________” . 
(     ) 20 anos ambos. 
(     ) 20 anos e 30 anos. 
(     ) 20 anos e permanente. 
(     ) permanente para ambos. 
(     ) 30 anos no mínimo e permanente. 
 

08. Elemento crucial no atendimento à saúde dos indivíduos; O 

mais importante veículo de comunicação entre os membros da 
equipe de saúde; Vão subsidiar a continuidade e a verificação do 
estado evolutivo dos cuidados de saúde; “1º - O responsável pelo 
arquivo ou fichário médico, quando desativado sob qualquer 
motivo, poderá destruir as fichas ou prontuários, preferencialmente 
por incineração, obedecidos os seguintes critérios, marque a 
opção correta: 

a) publicar em jornal de grande circulação local, no mínimo em três 
ocasiões, intervaladas por prazo não inferior a 10 (dez) dias, nota 
esclarecendo o motivo da desativação do arquivo, colocando à 
disposição dos clientes interessados as fichas ou prontuários;   

b) a publicação deverá explicar local para a entrega do material, 
em horário não superior a duas sessões de duas horas;  

c) esses documentos médicos somente serão entregues ao cliente 
ou responsável legalmente habilitado, mediante identificação contra 
recibo;  

d) “a destruição dos documentos deverá aguardar um prazo não 
inferior a 31 (trinta e um) dias após a última publicação”. 
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09. A anotação de enfermagem, quando cientificamente 

estruturada, apresenta elementos valiosos para o diagnóstico das 
necessidades do paciente, da família e da comunidade, facilitando o 
planejamento de assistência ao paciente e apresentando elementos 
para o ensino e pesquisa no campo profissional  
PP – prontuário de papel     PE – prontuário eletrônico 
(     ) Só pode estar em um lugar ao mesmo tempo não podem 

disparar; 
(     ) lembretes e alertas aos profissionais.  
(     ) Estar atento a resistências e sabotagens; 
(     ) Demora para ver os resultados do investimento; 
(     ) Para estudo científico, o conteúdo precisa ser transcrito, o que 

muitas vezes predispõe ao erro; 
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ATIVIDADE PARA LEITURA E DEBATE  
(até 1 ponto): 
Artigo: ERROS NA MEDICAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS PARA 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E CLIENTES: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO  
 
Trabalho escrito valendo até 1 ponto manuscrito (individual). 

 Wanda Worta. 

 Madeleine M. Leininger. 

 Dorothea Orem. 

 Florence Nightingale. 

 Ana Nery. 

 Irena Sendler. 

 Violet Jessop. 
 
Seminários: 

 Relações Profissionais. 

 Sigilo profissional. 

 Ensino, da pesquisa e da Produção Técnico-Científica. 

 Publicidade 

 Infrações e Penalidades. 

 Aplicação das Penalidades 

 1O passos para a segurança do paciente. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 

1. Domínio de conteúdo.  

2. Clareza na apresentação.  

3. Objetividade na abordagem do tema.  

4. Sequência na apresentação mostrando situações 
práticas. 

 

5. Material e recursos utilizados: banner, slides, 
artigos, livros. 

 

6. Capacidade de despertar e manter o interesse da 
turma no assunto. 

 

7. Participação da equipe.  

8. Adequação do tempo.  

9. Criatividade.  

10. Pesquisa de material complementar 
apresentados – diferente da leitura indicada. 

 

 
Prática em sala: 
 

1) Segurança de medicamentos; 
2) Procedimentos operacionais padrão (POP);  
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QUESTÕES DE CONCURSOS. 
 
01. (NUCEPE 2017) O Código de Ética Profissional reúne normas e 
princípios, direitos e deveres, pertinentes a consulta ética do profissional 
que deverá ser assumido por todos. Segundo o código de ética de 
enfermagem, capítulo II (Do sigilo profissional), marque a alternativa que 
se refere a um direito do profissional de enfermagem:  
a) Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que 

não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, 
exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem 
judicial. 

b) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em 
razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, 
ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida 
ou de seu representante legal. 

c) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou 
entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.  

d) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua 
responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 

e) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que 
os envolvidos possam ser identificados. 

 
02. (EBSERH 2014) Considerando o previsto no código de ética, 
respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, inclusive 
nas situações de morte e pós-morte, é uma (um): 
a) Alternativa dos profissionais de enfermagem. 
b) Direito dos profissionais de enfermagem. 
c) Proibição aos profissionais de enfermagem. 
d) Dever e uma responsabilidade dos profissionais de enfermagem. 
e) Opção aos profissionais de enfermagem. 
 
03. (EBSERH 2014) O enfermeiro, que delega ao auxiliar de 
enfermagem a execução de uma atividade privativa sua, pratica a 
ocorrência ética de: 
a) Omissão. 
b) Imperícia. 
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c) Iatrogenia. 
d) Negligência. 
e) Imprudência. 
 
04. (UFRJ 2012) O aprimoramento do comportamento ético do 
profissional de enfermagem passa pelo processo de construção de uma 
consciência individual configurada pela responsabilidade no plano das 
relações de trabalho. O Código de Ética respalda legalmente a seguinte 
conduta do profissional de enfermagem: 
a) Aprimoramento de seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação a sua prática profissional 
b) Promoção de injúria, calúnia e difamação de membro da equipe 
de enfermagem, médicos e fisioterapeutas. 
c) Omissão de fatos que infrinjam dispositivos legais e que 
possam prejudicar o exercício profissional. 
d) Negação da assistência de enfermagem em qualquer situação 
que se caracterize como urgência ou emergência. 
e) Delegação de suas atividades privativas a outro membro da 
equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro 
 
05. (UEM 2017) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem vigente, são penalidades a serem impostas pelos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem:   
I) Advertência verbal. 
II) Multa. 
III) Censura. 
IV) Suspensão do exercício profissional. 
V) Cassação do direito ao exercício profissional.  
 

a) Apenas I está correta.   
b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.    
c) Apenas I, IV e V estão corretas.    
d) Apenas I, III e IV estão corretas.    
e) Todas estão corretas.    

 
06. (Banca: FUNRIO | Órgão: SESAU-RO 2017) De acordo com o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na seção I, que trata 
“Das relações com a pessoa, família e coletividade”, constam as 
seguintes proibições, EXCETO: 

a) participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.  
b) executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam 

a segurança da pessoa.  
c) administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga.  
d) prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, sob qualquer 

hipótese.  
e) executar ou participar da assistência à saúde sem o 

consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte. 
 
07. (CS-UFG 2017) As anotações de enfermagem fazem parte das 
atribuições do técnico em enfermagem no processo de cuidar dos 
pacientes. Assim, registrar no prontuário as ações assistenciais 
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executadas e as ocorrências durante o plantão deve ser entendido como:  
a) uma faculdade e possibilidade profissional.   
b) uma obrigação e dever profissional.  
c) um direito e possibilidade profissional.   
d) um dever e faculdade profissional.  

 
08. (Banca: IBADE | Órgão: SEJUDH – MT 2017) Sobre as 
responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem em 
relação ao sigilo profissional é correto afirmar que:  

a) o segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser 
mantido em qualquer circunstância, mesmo quando a revelação 
for solicitada pelos pais ou responsável.  

b) o profissional de enfermagem, intimado como testemunha, não 
poderá declarar impedimento de revelar o segredo.  

c) o sigilo se torna facultativo quando o fato for de conhecimento 
público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.  

d) em atividade multiprorissional, o fato sigiloso poderá ser 
revelado quando necessário à prestação da assistência.  

e) o segredo sobre fato sigiloso deve ser mantido mesmo diante de 
ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 
envolvida.  

 
09. (Banca: AOCP Órgão: EBSERH 2017) Um profissional de saúde 
que realiza e participa de atividades de ensino e pesquisa, respeitando 
as normas ético-legais, está, segundo o Código de Ética, exercendo 

a) um direito.  
b) uma responsabilidade.  
c) uma obrigação.  
d) um dever.  
e) uma proibição.  

 
10. (IFCE 2017) Com base no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, que reúne princípios, direitos, responsabilidades, deveres 
e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais, responda à 
questão. Do ponto de vista das relações profissionais, são considerados 
direitos, exceto  

a) exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado 
segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos 
direitos humanos.  

b) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 
resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade.  

c) aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais 
que dão sustentação à sua prática profissional.  

d) apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à 
defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.  

e) obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por 
meio do Conselho Regional de Enfermagem.   

 
11. (IFCE 2017) Com base no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, que reúne princípios, direitos, responsabilidades, deveres 
e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais, responda à 
questão. 
Em relação às Infrações e Penalidades, analise as afirmativas.  
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I. Considera-se infração disciplinar a inobservância das 
normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.  
II. A gravidade da infração é caracterizada por meio da 
análise dos fatos do dano e de suas consequências.  
III. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, 
censura, suspensão do exercício profissional e cassação, 
são todas da alçada do Conselho Regional de Enfermagem.  

Está(ão) correto(s): 
a) somente I e II.  
b) I, II e III.  
c) somente II e III.  
d) somente I e III.  
e) somente II.  

 
12.  (Banca: IESES 2017\ Prefeitura de São José do Cerrito/ SC) 
Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a 
afirmação correta:  
Com base no Código de ética dos profissionais de enfermagem, são 
deveres e direitos do Técnico de Enfermagem:   

I. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 
competência legal.  
II. Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem 
como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional.  
III. Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem 
livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência.  
IV. Executar atividades exclusivas do enfermeiro, na 
ausência do mesmo. 
V. Atualizar seus conhecimentos técnico-científicos e 
culturais.  

A sequência correta é:  
a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.   
b) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.   
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.   
d) Apenas as assertivas I, III e V estão corretas.   

 
13. (Banca: IBFC/Órgão: EBSERH 2017) O técnico de enfermagem 
solicitou a medicação prescrita pelo médico ao Setor de Farmácia. Na 
pressa, o técnico de enfermagem não checou a medicação recebida, 
preparou e administrou no paciente. A seguir o paciente apresentou 
uma parada cardiorrespiratória (PCR) e foi atendido pelo médico e 
encaminhado à unidade de terapia intensiva do hospital. O médico 
constatou que a PCR foi resultante da medicação errada administrada. 
Considerando os aspectos éticos, nesse caso ocorreu: 

a) Uma imprudência  
b) Uma negligência  
c) Uma imperícia  
d) Um indulto  
e) Uma atitude incorreta, mas considerada acidental. Portanto, não 

houve infração ética 
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14. (Banca: MS CONCURSOS/ Prefeitura de Piraúba – MG 2017) 
Durante uma palestra para acadêmicos de enfermagem, o enfermeiro 
Roberto fez uso de dados de um caso que ele atendeu na U.T.I. em que 
trabalha. Um dos acadêmicos que estava assistindo à palestra não só 
identificou o fato como reconheceu, nas fotos usadas por Roberto, o seu 
pai que falecera naquela época. Ao final da palestra, o acadêmico dirigiu-
se até Roberto para questionar o uso das fotos e, semanas depois, 
entrou com uma representação por infração ao código de ética por parte 
de Roberto. De acordo com o código de ética da enfermagem, qual foi a 
infração cometida nesse caso?  

a) Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de 
enfermagem ou de saúde, que não seja enfermeiro.  

b) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas 
ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.   

c) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento 
em razão de sua atividade profissional, sem exceções.  

d) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos, de 
forma que os envolvidos possam ser identificados.    

 
15. (Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)/Tribunal Regional do 
Trabalho / 11ª Região (TRT 11ª) 2017) Em uma instituição prestadora 
de serviço de saúde o profissional de enfermagem é escalado para 
participar em um ato abortivo previsto em Lei. De acordo com a sua 
consciência, o profissional se recusa em participar do procedimento, 
estando sua decisão respaldada 

a) na Cartilha dos Direitos do Paciente. 
b) no Direito Penal dos Profissionais de Nível Técnico. 
c) no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
d) no Programa Nacional de Cirurgia Segura. 
e) na Norma Regulatória da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 
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