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BIOÉTICA  
A bioética é um capítulo da ética. Este termo apareceu pela primeira vez nos 
anos setenta e ao longo do tempo passou a ser conhecida como ética prática, 
e tem como objetivo tratar do direito do paciente diante das ações dos 
profissionais da saúde, do direito a assistência, das responsabilidades dos 
pacientes e dos profissionais da saúde etc... E para isso segue alguns 
princípios:  

1. Princípio da autonomia: requer do profissional respeito à vontade  

2. Princípio da beneficência: assegura o bem-estar das pessoas, evitando 
danos e garante que sejam atendidos seus interesses. Trata-se de 
princípio indissociável ao da autonomia  

3. Princípio da não maleficência: assegura que sejam minorados ou evitados 
danos físicos aos sujeitos da pesquisa ou pacientes.  

4. Princípio da justiça: propõe a igualdade 

5. Princípio da proporcionalidade: procura o equilíbrio entre os riscos e 
benefícios, visando ao menor mal e ao maior benefício às pessoas. Este 
princípio está intimamente relacionado com os riscos da pesquisa, os 
danos e o princípio da justiça.  

 

 



Nascida a 12 de maio de 1820, em Florença, 
Itália, era filha de ingleses. Possuía inteligência 
incomum, tenacidade de propósitos, 
determinação e perseverança – o que lhe 
permitia dialogar com políticos e oficiais do 
Exército, fazendo prevalecer suas idéias. 
Em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia 
declaram guerra à Russia: é a Guerra da 
Criméia. Os soldados ingleses acham-se no 
maior abandono. A mortalidade entre os 
hospitalizados é de 40%. 
A mortalidade decresce de 40% para 2%. Os 
soldados fazem dela o seu anjo da guarda e ela 
será imortalizada como a “Dama da Lâmpada” 
porque, de lanterna na mão, percorre as 
enfermarias, atendendo os doentes. Durante a 
guerra contrai tifo e ao retornar da Criméia, em 
1856, leva uma vida de inválida. 



• O mais jovem, aluno do 6º ano de Medicina, oferece seus serviços médicos em 
prol dos brasileiros. Ana Neri não resiste à separação da família e escreve ao 
Presidente da Província, colocando-se à disposição de sua Pátria. Em 15 de 
agosto parte para os campos de batalha, onde dois de seus irmãos também 
lutavam. Improvisa hospitais e não mede esforços no atendimento aos feridos. 
Após cinco anos, retorna ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor, recebe 
uma coroa de louros e Victor Meireles pinta sua imagem, que é colocada no 
Edifício do Paço Municipal. 

• O governo Imperial lhe concede uma pensão, além de medalhas humanitárias 
e de campanha. Faleceu no Rio de Janeiro a 20 de maio de 1880. A primeira 
Escola de Enfermagem fundada no Brasil recebeu o seu nome. 

• Ana Neri como Florence Nightingale, rompeu com os preconceitos da época 
que faziam da mulher prisioneira do lar. 
 

Aos 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina 

Ferreira, na Cidade de Cachoeira, na Província da 

Bahia. Casou-se com Isidoro Antonio Neri, enviuvando 

aos 30 anos. Seus dois filhos, um médico militar e um 

oficial do exército, são convocados a servir a Pátria 

durante a Guerra do Paraguai (1864-1870), sob a 

presidência de Solano Lopes. 



ABEn 

• A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) – fundada em 1926, sob a 
denominação Associação Nacional de Enfermeiras Brasileiras Diplomadas 
é uma Associação de caráter cultural, científico e político com 
personalidade jurídica de direito privado e que congrega Enfermeiro(a) 
obstetriz, técnico de enfermagem, estudantes de cursos de graduação e 
de educação profissional habilitação técnico de enfermagem que a ela se 
associam, individual e livremente para fins não econômicos. 

• Tem número ilimitado de associados e se organiza no Distrito Federal e em 
cada estado da Federação Brasileira sob a direção de um Diretoria 
nacional. É regida por estatuto e regimento próprios e sua decisões, 
recursos e patrimônio são definidos, fiscalizados e controlados por órgãos 
e instâncias de deliberação, de administração e execução e de fiscalização. 



ABEn 

• Decreto Federal nº 31.417/52, 11 de setembro de 1952; 

• Filiada à Federación Panamericana de Professionalés de Enfermería 
(FEPPEN); 

• Pautada em princípios éticos e de conformidade com suas finalidades 
articula-se com as demais organizações da enfermagem brasileira com 
vista ao desenvolvimento político, social e científico das profissões que a 
compõem. Tem como eixo a defesa e a consolidação do trabalho da 
enfermagem como prática social, essencial à assistência de saúde e à 
organização e ao funcionamento dos serviços de saúde e como 
compromisso propor e defender políticas e programas que visem a 
melhoria da qualidade de vida da população e acesso universal e 
equânime aos Serviços de Saúde. 



LEI 5.905, de 12 de julho de 1973 

Sistema COFEN/COREN’s 

• A enfermagem dispõe do Sistema COFEN/COREN’s para fiscalizar o 
cumprimento da lei do exercício profissional e do código de ética da 
categoria. 

COFEN COREN 

• Os 27 conselhos regionais localizados em cada estado brasileiro é 

subordinado ao COFEN. 

• Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros, em Genebra, o 

COFEN existe para normalizar e fiscalizar o exercício da profissão de 

enfermeiros e técnicos de enfermagem, zelando pela qualidade dos 

serviços prestados pelos participantes da classe e pelo cumprimento 

da lei do Exercício Profissional. 



PRINCIPAIS ATIVIDADES DO COFEN 

• Normalizar e expedir instruções para uniformidade de procedimentos e 
bom funcionamento dos Conselhos Regionais; 

• Apreciar em grau de recurso as decisões dos CORENs; 

• Aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, 
remetendo-as aos órgãos competentes; 

• Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. 



PRINCIPAIS ATIVIDADES DOS 
CORENs 

• Deliberar sobre inscrição no Conselho, bem como o seu cancelamento; 
• Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes 

gerais do COFEN; 
• Expedir a carteira de identidade profissional, indispensável ao exercício da 

profissão e válida em todo o território nacional; 
• Fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à Ética 

Profissional, impondo as penalidades cabíveis; 
• Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento 

interno, submetendo-os à aprovação do COFEN; 
• Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam; propor ao 

COFEN medidas visando a melhoria do exercício profissional; 
• Eleger sua Diretoria e seus Delegados eleitores ao Conselho Federal; 
• Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905/73 

e pelo COFEN. 



• O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte 
(COREN-RN) é um dos 27 regionais que compõem o Sistema 
COFEN/CORENS no País. O Conselho Federal e Regionais de 
Enfermagem (COFEN/CORENs) foram criados em 12 de julho 
de 1.973 pela Lei 5.905, como uma autarquia de fiscalização 
profissional vinculada ao Poder Executivo Federal, para 
cumprir os seguintes objetivos: fiscalizar o cumprimento da 
Lei do Exercício Profissional (Lei 7.498/1.986), zelar pelo bom 
conceito da profissão e dos que a exercem, bem como pelo 
cumprimento do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 



• O COREN-RN foi criado em 1975, logo após a criação do COFEN em julho 
de 1973. O encargo de organizar e articular a junta especial do COFEN no 
RN, com vistas à instalação de um Regional no Estado, por delegação da 
Presidente do COFEN, Dra Maria Rosa Souza, ficou sob a responsabilidade 
da Professora Raimunda Medeiros Germano, que concluiu os trabalhos, 
com a eleição da primeira Diretoria do COREN-RN (Gestão 1975-1978), sob 
a presidência da Enfermeira Oscarina Saraiva Coelho que tomou posse em 
30 de outubro de 1975. 

– Natal 

– Mossoró - Fundada em 12/05/96 

– Caicó - Fundada em 03/02/99 

– Pau Dos Ferros - Fundada em 01/06/98 

 



Enfermagem 
Lei do Exercício X Código de Ética 



 
Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 DECRETO N 94.406/87 



 





 

































 





Código de Ética 

versa sobre as os 

direitos e deveres 

Resolução 311/2007  
Código de Ética da 

Enfermagem  
ANTIGO 



• CAPÍTULO I - DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS 
– SEÇÃO I DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E 

COLETIVIDADE  
– SEÇÃO II - DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES  DE 

ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS  
– SEÇÃO III - DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA 

CATEGORIA 
– SEÇÃO IV - DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES 

EMPREGADORAS 

• CAPÍTULO II - DO SIGILO PROFISSIONAL 
• CAPÍTULO III - DO ENSINO, DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO 

TÉCNICO-CIENTÍFICA 
• CAPÍTULO IV - DA PUBLICIDADE 
• CAPÍTULO V - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
• CAPÍTULO VI - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
• CAPITULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



 
CAPÍTULO I - DAS RELAÇÕES 

PROFISSIONAIS 
 – SEÇÃO I DAS RELAÇÕES 

COM A PESSOA, FAMÍLIA E 
COLETIVIDADE  

– SEÇÃO II - DAS RELAÇÕES 
COM OS TRABALHADORES  
DE ENFERMAGEM, SAÚDE 
E OUTROS  

– SEÇÃO III - DAS RELAÇÕES 
COM AS ORGANIZAÇÕES 
DA CATEGORIA 

– SEÇÃO IV - DAS RELAÇÕES 
COM AS ORGANIZAÇÕES 
EMPREGADORAS 

 



Código de Ética 

versa sobre as os 

direitos e deveres 

Resolução 564/2017 
Novo Código de Ética da 

Enfermagem 



CAPÍTULO I – DOS DIREITOS 

CAPÍTULO II – DOS DEVERES 

CAPÍTULO III - PROIBIÇÕES 

CAPÍTULO IV – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

CAPÍTULO V - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 



RELAÇÕES COM A 
PESSOA, FAMÍLIA E 

COLETIVIDADE  

RELAÇÕES COM OS 
TRABALHADORES  DE 

ENFERMAGEM, SAÚDE E 
OUTROS  

RELAÇÕES COM AS 
ORGANIZAÇÕES DA 

CATEGORIA 

RELAÇÕES COM AS 
ORGANIZAÇÕES DA 

CATEGORIA 

RELAÇÕES COM AS 
ORGANIZAÇÕES 

EMPREGADORAS 



DIREITOS 1 A 23 
DEVERES 24 A 60 

PROIBIÇÕES 61 A 102 
INFRAÇÕES E PENALIDADES 103-113 

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 113 A 119 
 
 



 



DIREITOS 

•  Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e 
ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, 
segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. 

•  Art. 2º Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências 
física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à 
proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. 

• Art. 3º Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, 
do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de 
assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da 
legislação vigente. 

•  Art. 4º Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar 
com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e 
legais da profissão. 

•  Art. 5º Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e 
Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais. 



DIREITOS 

• Art. 6º Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 
socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática 
profissional. 

•  Art. 7º Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e 
coletividade, necessárias ao exercício profissional. 

•  Art. 8º Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma 
fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em 
decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a 
profissão. 

•  Art. 9º Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma 
fundamentada, quando impedido de cumprir o presente Código, a 
Legislação do Exercício Profissional e as Resoluções, Decisões e Pareceres 
Normativos emanados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem. 

•  Art. 10 Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes 
políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de 
sua elaboração. 



DIREITOS 

•  Art. 10 Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às 
diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem 
como participar de sua elaboração. 

•  Art. 11 Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, 
bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que 
trabalha. 

•  Art. 12 Abster-se de revelar informações confidenciais de que 
tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. 

•  Art. 13 Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o 
local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício 
profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as 
situações de urgência e emergência, devendo formalizar 
imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio 
eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. 





DIREITOS 

• Art. 15 Exercer cargos de direção, gestão e 
coordenação, no âmbito da saúde ou de qualquer área 
direta ou indiretamente relacionada ao exercício 
profissional da Enfermagem. 

• Art. 16 Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão que envolvam pessoas e/ou local de trabalho 
sob sua responsabilidade profissional. 

• Art. 17 Realizar e participar de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. 

• Art. 18 Ter reconhecida sua autoria ou participação em 
pesquisa, extensão e produção técnico-científica. 



 



DIREITOS 

• Art. 19 Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e 
meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, 
palestras, conferências, sobre assuntos de sua competência e/ou 
divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. 

• Art. 20 Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha 
habilidades e competências técnico-científicas e legais. 

• Art. 21 Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias 
sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. 

• Art. 22 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, à família e à coletividade. 

• Art. 23 Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação 
profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e 
moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da 
assistência de Enfermagem. 



 



DEVERES 

• Art. 24 Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 

• Art. 25 Fundamentar suas relações no direito, na 
prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade 
de opinião e posição ideológica. 

• Art. 26 Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

• Art. 27 Incentivar e apoiar a participação dos profissionais 
de Enfermagem no desempenho de atividades em 
organizações da categoria. 

 



DEVERES 

• Art. 28 Comunicar formalmente ao Conselho Regional de 
Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infrinjam 
dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade. 

• Art. 29 Comunicar formalmente, ao Conselho Regional de 
Enfermagem, fatos que envolvam recusa e/ou demissão de cargo, 
função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em 
cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional. 

• Art. 30 Cumprir, no prazo estabelecido, determinações, 
notificações, citações, convocações e intimações do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

• Art. 31 Colaborar com o processo de fiscalização do exercício 
profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso 
a documentos e a área física institucional. 

 



DEVERES 

• Art. 32 Manter inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorrer o 
exercício profissional. 

• Art. 33 Manter os dados cadastrais atualizados junto ao 
Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. 

• Art. 34 Manter regularizadas as obrigações financeiras 
junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua 
jurisdição. 

• Art. 35 Apor nome completo e/ou nome social, ambos 
legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho 
Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos 
documentos, quando no exercício profissional. 



DEVERES 

• § 1º É facultado o uso do carimbo, com nome completo, número e 
categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou 
rubrica do profissional. 

• § 2º Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá 
ser certificada, conforme legislação vigente. 

• Art. 36 Registrar no prontuário e em outros documentos as 
informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de 
forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. 

• Art. 37 Documentar formalmente as etapas do processo de 
Enfermagem, em consonância com sua competência legal. 

• Art. 38 Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e 
fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança 
do paciente. 
 



DEVERES 

• Art. 39 Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos 
direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de 
Enfermagem. 

• Art. 40 Orientar à pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos 
e consequências decorrentes de exames e de outros 
procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de 
seu representante legal. 

• Art. 41 Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de 
qualquer natureza. 

• Art. 42 Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou 
de seu representante legal na tomada de decisão, livre e 
esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, 
bem-estar, realizando ações necessárias, de acordo com os 
princípios éticos e legais. 

 



DEVERES 

• Parágrafo único. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no 
que concerne às decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja 
ou não receber no momento em que estiver incapacitado de 
expressar, livre e autonomamente, suas vontades. 

• Art. 43 Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa, 
em todo seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. 

• Art. 44 Prestar assistência de Enfermagem em condições que 
ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades 
profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da 
categoria. 

• Parágrafo único. Será respeitado o direito de greve e, nos casos de 
movimentos reivindicatórios da categoria, deverão ser prestados os 
cuidados mínimos que garantam uma assistência segura, conforme 
a complexidade do paciente. 

 



DEVERES 

• Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência. 

• Art. 46 Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual 
não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, 
exceto em situação de urgência e emergência. 

• § 1º O profissional de Enfermagem deverá recusar-se a executar 
prescrição de Enfermagem e Médica em caso de identificação de erro 
e/ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou 
outro profissional, registrando no prontuário. 

• § 2º É vedado ao profissional de Enfermagem o cumprimento de 
prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência e 
regulação, conforme Resolução vigente. 

• Art. 47 Posicionar-se contra, e denunciar aos órgãos competentes, ações e 
procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de 
danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, 
visando a proteção da pessoa, família e coletividade. 

 



DEVERES 

• Art. 48 Prestar assistência de Enfermagem promovendo a qualidade de 
vida à pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto. 

• Parágrafo único. Nos casos de doenças graves incuráveis e terminais com 
risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o 
conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da 
pessoa ou de seu representante legal. 

• Art. 49 Disponibilizar assistência de Enfermagem à coletividade em casos 
de emergência, epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens 
pessoais, quando convocado. 

• Art. 50 Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do 
paciente, representante ou responsável legal, ou decisão judicial. 

• Parágrafo único. Ficam resguardados os casos em que não haja 
capacidade de decisão por parte da pessoa, ou na ausência do 
representante ou responsável legal. 

 



DEVERES 

• Art. 51 Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades 
profissionais, independentemente de ter sido praticada individual ou em 
equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha 
participação e/ou conhecimento prévio do fato. 

• Parágrafo único. Quando a falta for praticada em equipe, a 
responsabilidade será atribuída na medida do(s) ato(s) praticado(s) 
individualmente. 

• Art. 52 Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da 
atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por 
determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 
envolvida ou de seu representante ou responsável legal. 

• § 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento 
público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. 

• § 2º O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à 
dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando 
necessário à prestação da assistência. 

 



DEVERES 

• § 3º O profissional de Enfermagem intimado como testemunha 
deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar 
suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional. 

• § 4º É obrigatória a comunicação externa, para os órgãos de 
responsabilização criminal, independentemente de autorização, de 
casos de violência contra: crianças e adolescentes; idosos; e 
pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento. 

• § 5º A comunicação externa para os órgãos de responsabilização 
criminal em casos de violência doméstica e familiar contra mulher 
adulta e capaz será devida, independentemente de autorização, em 
caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e 
com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. 

• Art. 53 Resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto 
ao conteúdo e imagem veiculados nos diferentes meios de 
comunicação e publicidade. 

 



DEVERES 

• Art. 54 Estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento 
técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos 
profissionais de Enfermagem sob sua supervisão e coordenação. 

• Art. 55 Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-
políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, 
família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

• Art. 56 Estimular, apoiar, colaborar e promover o desenvolvimento 
de atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente 
aprovados nas instâncias deliberativas. 

• Art. 57 Cumprir a legislação vigente para a pesquisa envolvendo 
seres humanos. 

 



DEVERES 

• Art. 58 Respeitar os princípios éticos e os direitos 
autorais no processo de pesquisa, em todas as 
etapas. 

• Art. 59 Somente aceitar encargos ou atribuições 
quando se julgar técnica, científica e legalmente 
apto para o desempenho seguro para si e para 
outrem. 

• Art. 60 Respeitar, no exercício da profissão, a 
legislação vigente relativa à preservação do meio 
ambiente no gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde. 

 



 



 



 
PROIBIÇÕES 

 
• Art. 61 Executar e/ou determinar atos contrários 

ao Código de Ética e à legislação que disciplina o 
exercício da Enfermagem. 

• Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal ou 
que não ofereçam segurança ao profissional, à 
pessoa, à família e à coletividade. 

• Art. 63 Colaborar ou acumpliciar-se com pessoas 
físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação 
e princípios que disciplinam o exercício 
profissional de Enfermagem. 

 



• Art. 65 Aceitar cargo, função ou emprego vago em 
decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão 
motivada pela necessidade do profissional em cumprir o 
presente código e a legislação do exercício profissional; 
bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por 
colega, utilizando-se de concorrência desleal. 

• Art. 66 Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal 
de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, 
quando, nestas, não exercer funções de enfermagem 
estabelecidas na legislação. 

• Art. 67 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. 68 Valer-se, quando no exercício da 
profissão, de mecanismos de coação, omissão ou 
suborno, com pessoas físicas ou jurídicas, para 
conseguir qualquer tipo de vantagem. 

• Art. 69 Utilizar o poder que lhe confere a posição 
ou cargo, para impor ou induzir ordens, opiniões, 
ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito 
ou preconceito que atentem contra a dignidade 
da pessoa humana, bem como dificultar o 
exercício profissional. 

 



• Art. 71 Promover ou ser conivente com injúria, calúnia 
e difamação de pessoa e família, membros das 
equipes de Enfermagem e de saúde, organizações da 
Enfermagem, trabalhadores de outras áreas e 
instituições em que exerce sua atividade profissional. 







• Art. 76 Negar assistência de enfermagem em 
situações de urgência, emergência, epidemia, 
desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco 
a integridade física do profissional. 

• Art. 77 Executar procedimentos ou participar da 
assistência à saúde sem o consentimento formal da 
pessoa ou de seu representante ou responsável 
legal, exceto em iminente risco de morte. 
 



• Art. 81 Prestar serviços que, por sua natureza, competem a 
outro profissional, exceto em caso de emergência, ou que 
estiverem expressamente autorizados na legislação vigente. 

• Art. 82 Colaborar, direta ou indiretamente, com outros 
profissionais de saúde ou áreas vinculadas, no 
descumprimento da legislação referente aos transplantes 
de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução 
assistida ou manipulação genética. 
 



PROIBIÇÕES 

• Art. 83 Praticar, individual ou coletivamente, quando no exercício 
profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza, contra 
pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de 
saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por 
consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e 
constrangedoras. 

• Art. 84 Anunciar formação profissional, qualificação e título que 
não possa comprovar. 

• Art. 85 Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao 
patrimônio das organizações da categoria. 

• Art. 86 Produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de 
conteúdo duvidoso sobre assunto de sua área profissional. 

• Parágrafo único. Fazer referência a casos, situações ou fatos, e 
inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem 
prévia autorização, em qualquer meio de comunicação. 
 



PROIBIÇÕES 

• Art. 87 Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre 
a assistência de Enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. 

• Art. 88 Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, 
bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 

• Art. 89 Disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros 
que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência de 
saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, 
representante legal ou responsável legal, por determinação judicial. 

• Art. 90 Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o 
exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de 
Enfermagem e/ou Comissão de Ética de Enfermagem. 

• Art. 91 Delegar atividades privativas do(a) Enfermeiro(a) a outro membro 
da equipe de Enfermagem, exceto nos casos de emergência. 

•  Parágrafo único. Fica proibido delegar atividades privativas a outros 
membros da equipe de saúde 



• Art. 93 Eximir-se da responsabilidade legal da assistência 
prestada aos pacientes sob seus cuidados realizados por 
alunos e/ou estagiários sob sua supervisão e/ou orientação. 

• Art. 94 Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou 
imóvel, público ou particular, que esteja sob sua 
responsabilidade em razão do cargo ou do exercício 
profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de 
outrem. 
 



PROIBIÇÕES 

• Art. 95 Realizar ou participar de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, em que os direitos inalienáveis da 
pessoa, família e coletividade sejam desrespeitados ou 
ofereçam quaisquer tipos de riscos ou danos previsíveis aos 
envolvidos. 

• Art. 96 Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e 
segurança da pessoa, família e coletividade. 

• Art. 97 Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem 
como usá-los para fins diferentes dos objetivos 
previamente estabelecidos. 

• Art. 98 Publicar resultados de pesquisas que identifiquem o 
participante do estudo e/ou instituição envolvida, sem a 
autorização prévia. 



PROIBIÇÕES 

• 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 coautores e 
colaboradores. 

• Art. 100 Utilizar dados, informações, ou opiniões ainda não 
publicadas, sem referência do autor ou sem a sua 
autorização. 

• Art. 101 Apropriar-se ou utilizar produções técnico-
científicas, das quais tenha ou não participado como autor, 
sem concordância ou concessão dos demais partícipes. 

• Art. 102 Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer 
constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-
científica. 



 



 

• As infrações éticas e disciplinares, bem como a 
aplicação das respectivas penalidades regem-se 
por este Código, sem prejuízo das sanções 
previstas em outros dispositivos legais. 

Art. 
103 

• Considera-se infração ética e disciplinar a AÇÃO, 
OMISSÃO OU CONIVÊNCIA que implique em 
DESOBEDIÊNCIA E/OU INOBSERVÂNCIA às 
disposições do CEPE, bem como a inobservância 
das normas do COFEN/COREN. 

Art. 
104 



Art. 
105 

O(a) Profissional de Enfermagem responde pela 
infração ética e/ou disciplinar, que cometer ou 
contribuir para sua prática, e, quando cometida(s) 
por outrem, dela(s) obtiver benefício. 

Art. 106 
A gravidade da infração é caracterizada por 
meio da análise do(s) fato(s), do(s) ato(s) 
praticado(s) ou ato(s) omissivo(s), e do(s) 
resultado(s). 

Art. 107 
A infração é apurada em processo instaurado e 
conduzido nos termos do Código de Processo Ético-
Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal 
de Enfermagem. 



Art. 108 As penalidades a serem impostas pelo Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que 
determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são 
as seguintes: 



• § 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 (um) 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 
do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande 
circulação. 

• § 4º A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem 
por um período de até 90 (noventa) dias e será divulgada nas publicações oficiais 
do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande 
circulação e comunicada aos órgãos empregadores. 

• § 5º A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um 
período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 
 



• § 6º As penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do 
infrator. 

• § 7º Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua 
carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for 
inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da 
cassação, após o processo de reabilitação. 

• Art. 109 As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e 
suspensão do exercício profissional, são da responsabilidade 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 e nos casos de cassação do exercício profissional, 
terá como instância superior a Assembleia de Presidentes dos Conselhos 
de Enfermagem. 
 



 



 



 



 



Art. 111 As infrações serão consideradas leves, moderadas, 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 ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. 
§ 2º São consideradas infrações moderadas as que provoquem 
debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou 
ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou 
financeiros. 
§ 3º São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de 
morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano 
moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, 
morais, patrimoniais ou financeiros. 
§ 4º São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a 
morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano 
moral irremediável na pessoa. 

 



Art. 112 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 ou 
grave ameaça; 
IV – Realizar atos sob emprego real de força física; 
V – Ter confessado espontaneamente a autoria da 
infração; 
VI – Ter colaborado espontaneamente com a 
elucidação dos fatos. 

 



Art. 113 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 ou 
exercício profissional; 
VIII – Ter maus antecedentes profissionais; 
IX – Alterar ou falsificar prova, ou concorrer para a 
desconstrução de fato que se relacione com o apurado na 
denúncia durante a condução do processo ético. 

 





• As penalidades previstas 
neste Código somente 
poderão ser aplicadas, 
cumulativamente, 
quando houver infração 
a mais de um artigo. 

 

Art. 
114  



MULTA 
Art. 116 A pena de Multa é aplicável 
nos casos de infrações ao que está 
estabelecido nos artigos: 28, 29, 30, 
31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102. 

ADVERTÊNCIA VERBAL 
 

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 

 



SUSPENSÃO 
 

Art. 118 A pena de Suspensão do 
Exercício Profissional é aplicável nos 
casos de infrações ao que está 
estabelecido nos artigos: 32, 41, 42, 
43, 44, 45, 50, 51, 52, 59, 61, 62, 63, 
64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 
90, 91, 92, 93, 94 e 95. 

CENSURA 
 

Art. 117 A pena de Censura é 
aplicável nos casos de infrações ao 
que está estabelecido nos artigos: 31, 
41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 
59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 97, 99, 100, 101 e 102. 

 



CASSAÇÃO 
 

Art. 119 A pena de Cassação do Direito ao Exercício Profissional é aplicável 
nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 45, 64, 70, 72, 
73, 74, 80, 82, 83, 94, 96 e 97. 

 



Comunicação em Enfermagem 

• Comunicação INTRApessoal – autodiálogo 

• Comunicação INTERpessoal – entre duas pessoa 

• Comunicação TRANSpessoal – espiritual (oração) 

• Comunicação em pequenos grupos – peq nº pessoa (comitê, equipe de 
pesquisa). 

• Comunicação com o publico – grande nª de pessoas (conferência, 
audiência) 

 meios de 

comunicação 

nos serviços 

de saúde, 

registro de 

enfermagem 

metacomunicação 

simbólica 

Não verbal 

Diagonal 

lateral 



Relação interpessoal 
Relacionamento terapêutico 

Calosidade profissional  

Distanciamento crítico  

Empatia genuína  


