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RESUMO
Objetivo: Descrever a produção de um guia de bolso sobre o agir ético com vistas a reflexão sobre cuidados éticos, seguros 
e legais no exercício profissional para estudantes e equipe de enfermagem. 
Métodos: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado com base na primeira etapa de uma pesquisa de 
desenvolvimento metodológico, etapa de produção, desenvolvida no período de agosto a dezembro de 2020. 
Resultados: Tendo como título “O agir ético da equipe de enfermagem: guia de bolso”, o processo de produção do guia de 
bolso ocorreu em três etapas: revisão integrativa de literatura, identificação de temas geradores, produção da tecnologia 
educacional. A intenção é estimular nos leitores reflexões sobre infrações éticas e disciplinares no ambiente de trabalho 
do profissional de enfermagem, com ênfase nas ações de negligência, imperícia, imprudência, iatrogenia e exercício ilegal. 
Conclusão: A produção do guia responde ao desafio do agir ético e pode favorecer a prática baseada em valores para um 
exercício profissional seguro, com vistas a minimizar danos e fortalecer a pesquisa no campo da segurança e qualidade do 
cuidado ético em enfermagem.

ABSTRACT
Objective: Describe the production of a pocket guide on ethical actions with a view to reflection on ethical, safe and legal 
care in professional practice for students and nursing staff. 
Methods: A descriptive study, in the form of an experience report, carried out based on the first stage of a methodological 
development study, production stage, developed in the period from August to December, 2020. 
Results: Entitled “The ethical action of the nursing team: pocket guide”, the process of producing the pocket guide took place 
in three stages: integrative literature review, identification of generating themes, production of educational technology. The 
intention is to stimulate in the readers reflections on ethical and disciplinary infractions in the working environment of the 
nursing professional, with emphasis on actions of negligence, impropriety, recklessness, iatrogeny and illegal exercise of 
the profession. 
Conclusion: The production of the guide responds to the challenge of ethical action and can favor value-based practice for 
a safe professional exercise, with a view to minimizing damage and strengthening research in the field of safety and quality 
of ethical care in nursing.

RESUMEN
Objetivo: Describir la elaboración de una guía de bolsillo sobre acciones éticas con miras a la reflexión sobre el cuidado 
ético, seguro y legal en la práctica profesional para estudiantes y personal de enfermería. 
Métodos: Estudio descriptivo, en forma de relato de experiencia, realizado con base en la primera etapa de un estudio de 
desarrollo metodológico, etapa de producción, desarrollado en el período de agosto a diciembre de 2020. 
Resultados: Titulado “La acción ética de la equipo de enfermería: guía de bolsillo ”, el proceso de elaboración de la guía de 
bolsillo se desarrolló en tres etapas: revisión integradora de la literatura, identificación de temas generadores, producción 
de tecnología educativa. La intención es estimular en los lectores reflexiones sobre las infracciones éticas y disciplinarias 
en el ámbito laboral del profesional de enfermería, con énfasis en las acciones de negligencia, deshonestidad, imprudencia, 
iatrogenia y ejercicio ilegal de la profesión. 
Conclusión: La elaboración de la guía responde al desafío de la acción ética y puede favorecer la práctica basada en valores 
para un ejercicio profesional seguro, con miras a minimizar el daño y fortalecer la investigación en el campo de la seguridad 
y calidad del cuidado ético en enfermería.
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INTRODUÇÃO
Entende-se que a ética provém da reflexão das concepções 

individuais e da auto avaliação frequente dos princípios 

morais, compreendendo-se como um conjunto de valores 

no qual se identificam e promovem as decisões a serem to-

madas.(1) 

A enfermagem age em conformidade com as determi-

nações éticas e legais, técnico-científicas e teórico-físicas, 

com incumbências relacionadas a promoção da qualidade 

de vida do ser humano em sua totalidade, assentido aos 

princípios da ética e bioética.(2)

A lei no. 7.498/86, de 25 de junho de 1986,(2) regulamenta 

o exercício profissional de enfermagem e, em seu artigo 1º 

institui que o exercício da enfermagem só é permitido aos 

profissionais devidamente inscritos no Conselho Regional 

de Enfermagem da respectiva região, cabendo a esse órgão 

a fiscalização e a disciplina, além da habilitação legal para 

atuação trabalhista. 

Pela Lei no. 5.905/73 criou-se o sistema Conselho 

Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem (COFEn/

COREn) e segundo o art. 8º dessa lei, no inciso III, compete 

ao Cofen elaborar o código de ética e alterá-lo quando for 

necessário, consultando os COREn’s.(3)

As normas e valores descritos na Resolução COFEN 

no. 564/2017, aprovadas no novo Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (CEPE), apontam princípios 

que devem nortear as condutas dos profissionais nos di-

ferentes contextos sociais, culturais e ambientais sempre 

voltadas ao indivíduo, família e coletividade.(2)

A postura ética que é estabelecida pelo CEPE tem que 

ser adotada em respeito à vida e à dignidade humana, sen-

do livre de qualquer tipo de dano e evitando ocorrências 

de infrações éticas. As condutas da equipe de enfermagem 

devem ser sustentadas pela ciência e cada membro tem 

o compromisso de ter a compreensão dos seus direitos, 

deveres e sobretudo as proibições na prática do exercício 

profissional.(3)

O CEPE por intermédio do sistema Cofen/Coren rela-

ciona infração ética ao termo ocorrências éticas que são 

descritas como eventos realizados por profissionais de en-

fermagem que acarretam danos aos clientes.(3)

Nos últimos anos os processos éticos e disciplinares 

vêm aumentando consideravelmente, principalmente os 

relacionados à infração do exercício ilegal e irregular da 

profissão e a advertência verbal é a penalidade mais aplica-

da. Tal ocorrência leva a reflexões quanto as falhas cometi-

das, infrações e penalidades atribuídas para mudança des-

se cenário, elevando a qualidade do cuidado e promovendo 

a segurança do paciente.(4)

Os problemas éticos nas unidades de internação são 

decorrentes do trabalho interdisciplinar e pela ausência de 

compreensão das atividades realizadas pelo outro colega, 

evidenciando-se assim práticas individualizadas e descon-

tínuas. Outro problema é o relacionamento entre profis-

sional e pacientes, expressos pela exposição e exclusão, 

em que se esquece o respeito e o direto à privacidade das 

informações inerentes aos pacientes.(5)

As Comissões de Éticas de Enfermagem (CEE) são nor-

matizadas pela Resolução COFEN no. 593/2018, e possuem 

como finalidades: garantir a conduta ética dos profissionais 

de Enfermagem dentro da instituição; zelar pelo exercício 

ético dos profissionais de enfermagem; combater o exercí-

cio ilegal da profissão; educar, debater e discutir condutas 

éticas; receber denúncias relativas ao exercício profissional 

de enfermagem; e notificar e encaminhar ao Coren as irre-

gularidades e as infrações éticas.(6)

No cap. V das infrações e penalidades, o Art. 113 consi-

dera como infração ética e disciplinar a “ação, omissão ou 

conivência que implique em desobediência e/ou inobser-

vância às disposições do Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem”.(2)

Os elementos fáticos são caracterizados pelas ocor-

rências e infrações praticadas pelos profissionais de en-

fermagem, por cotidianamente estarem susceptíveis às 

atividades de risco, vulnerabilidade e incapacidade que se 

referem à iatrogenia relacionada a negligência, imperícia e 

imprudência.(3)

A partir da necessidade de aprofundamento dessas 

questões e reflexões, bem como de identificação de evi-

dências científicas sobre os processos ético-disciplinares 

de enfermagem, com vistas a produção de uma tecnologia 

educacional, o presente estudo objetiva descrever a pro-

dução de um guia de bolso sobre o agir ético com vistas a 

reflexão sobre cuidados éticos, seguros e legais no exercí-

cio profissional para estudantes e equipe de enfermagem.

MÉTODOS
Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que dá 

destaque à produção de uma tecnologia educacional do 

tipo guia de bolso. A experiência vivenciada é o primeiro 

momento de uma pesquisa de desenvolvimento metodo-

lógico; a equipe segue para o segundo momento (validação 

de conteúdo e aparência), e pretende finalizar o ciclo com 

a respectiva aplicação da tecnologia (terceiro momento). 

A experiência foi realizada no Centro Universitário 

Luterano de Manaus, AM, Brasil (CEULM-ULBRA). O relato 

foi apresentado como trabalho de conclusão de curso, re-

quisito para obtenção do título de bacharel em enfermagem.
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A produção da tecnologia educacional foi desenvolvida 

no período de agosto a dezembro de 2020.

Participaram da experiência uma estudante do curso 

de graduação em enfermagem e uma docente (orientado-

ra) do CEULM-ULBRA, uma docente (co-orientadora) da 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), colaboradores 

de outras instituições que integram a Rede de Estudos de 

Tecnologias Educacionais (RETE).

Assim, a experiência descrita tem como foco a produ-

ção de um guia de bolso com vistas a reflexão sobre o agir 

ético, seguro e legal no exercício profissional para estudan-

tes e equipe de enfermagem.

Descrição da experiência 
A experiência partiu da discussão realizada em um semi-

nário sobre processos éticos, ocorrida no primeiro semes-

tre de 2020 em uma disciplina do curso de graduação em 

enfermagem. A problemática evidenciada, o quantitativo 

de processos éticos registrados no Conselho Regional de 

Enfermagem-AM, deflagrou o interesse e a intenção de 

produzir uma tecnologia educacional baseada em evidên-

cias, como uma forma de estabelecer conexão com estu-

dantes e equipe de enfermagem com vistas a disponibilizar 

um suporte técnico-reflexivo sobre o agir ético. O proces-

so de produção do guia de bolso ocorreu em três etapas: 

revisão integrativa da literatura, mapeamento de temas ge-

radores, produção da tecnologia educacional.

A revisão integrativa da literatura (primeira etapa), por-

ta a finalidade de fornecer uma revisão com as melhores e 

as mais abrangentes fontes de conhecimento sobre o tema 

a ser investigado, e seguiu o modelo de Ganong:(7) 1 - elabo-

ração da pergunta da revisão; 2 - busca e seleção dos estu-

dos; 3 - extração de dados dos estudos; 4 - avaliação crítica 

dos estudos incluídos na revisão; 5 - síntese dos resultados 

da revisão e 6 - apresentação da revisão. 

Para atender a fase 1, identificou-se o tema e construiu-

-se a questão norteadora da revisão, utilizando a estratégia 

PI[C]O: “quais ocorrências/condutas da equipe de enfer-

magem levam a processos éticos no âmbito da assistência 

em instituições de saúde?” Em que: P = população – equipe 

de enfermagem; I = fenômeno de interesse - ocorrências/

condutas no âmbito da assistência em instituições de saú-

de, Co – Comparação (não aplicado); O = Resultados – pro-

cessos éticos.

A busca foi realizada em quatro bases de dados eletrô-

nicas: MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (via portal PUBMED); BDENF, SCIELO e 

LILACS - Literatura Latino-Americana em Ciências da 

Saúde (via portal da BVS - Biblioteca Virtual em Saúde).

Para guiar a fase 2, utilizaram-se os seguintes termos 

e descritores cadastrados nos vocabulários “Descritores 

em Ciências da Saúde” (DECS) e Medical Subject Headings 

(MeSH). Utilizaram-se as equações: (“Disruptive behavior” 

OR “Problem behavior” OR “Unprofessional behavior” 

OR “Bad behavior” OR “Malpractice” OR “Harassment” 

OR “Moral distress” OR “Bullying behavior” OR “Lateral 

Violence” OR “Misconduct” OR “Verbal abuse” OR 

“Psychological Violence” OR “incivility”) AND (“Operation 

room” OR “Cirurgic center” OR “Surgical wards” OR 

“Surgical environment” OR “Surgery”) AND (“Health 

Personnel” OR “Patient Care Team”). 

Foram definidos os seguintes critérios de inclusão: pes-

quisas primárias e secundárias, publicação nos últimos 5 

anos, nos idiomas português, inglês e espanhol, gratuitos, 

que responda à questão norteadora. Excluíram-se as dupli-

cidades. Após a aplicação dos critérios de inclusão estabe-

lecidos foi construído o fluxograma da seleção dos estu-

dos segundo o Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analysis (PRISMA).

Para guiar a fase 3, foi elaborado um quadro para o re-

gistro dos dados extraídos dos artigos selecionados com 

os seguintes tópicos: título, periódico, autoria, ano de pu-

blicação, desenho, objetivo, resultados. Os artigos foram 

identificados pela letra A, seguida de numeração de acor-

do com a ordem decrescente do ano de publicação (A1, A2, 

etc). Para guiar a fase 4, adotaram-se premissas da análise 

de conteúdo temática. Na fase 5, para representar a sínte-

se do conhecimento, foram elencados eixos temáticos. 

Da revisão de literatura (n=9), ocorreu o mapeamento 

dos temas geradores (segunda etapa). Foram mapeados 12 

temas (Figura 1), representativos das ocorrências/condu-

tas da equipe de enfermagem que levam a processos éti-

cos. Para ilustrar, destacam-se os temas segundo os arti-

gos em que foram identificados. 

Figura 1. Distribuição dos temas geradores segundo a citação nos 
artigos

Abandono 
de Plantão

(A3,A5)

Participação 
em Aborto

(A7, A10)

Abuso 
de Poder
(A1,A8,)

Assédio Moral 
e Sexual

(A1, A8,A9)

Exercício Ilegal 
da Profissão

(A3, A5)

Iatrogenia
(A1, A4, A6)

Imperícia
(A2,A4,A6)

Negligência
(A2,A4,A6)

Imprudência
(A2,A4,A6)

Falhas 
de Comunicação

(A9)

Fraude
(A1, A8)

Plágio
(A7)

A produção da tecnologia educacional (terceira etapa) 

requereu alguns passos: levantamento de evidências cien-

tíficas; definição do objetivo e finalidades da tecnologia, 
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Figura 2. Ilustração representativa de páginas da tecnologia educacional “Agir ético da equipe de enfermagem”: Guia de Bolso

seleção do público ao qual se destina, definição do tipo 

(guia, folder, folheto, manual), listagem dos temas e ilustra-

ções. O planejamento das ações resultou na elaboração do 

modelo “piloto”.(8)

A tecnologia intitulada “O agir ético da equipe de enfer-

magem: guia de bolso”, no formato impresso, possui dimen-

são A4, modo retrato, e 30 páginas. Foi produzida com su-

porte gráfico de uma profissional de design, que cuidou das 

ilustrações e arte. Considera-se a linguagem utilizada aces-

sível, clara e contextualizada ao âmbito do processo de tra-

balho da equipe de enfermagem nas instituições de saúde. 

O guia de bolso foi construído a partir de recomenda-

ções para concepção e eficácia de materiais educativos, 

considerando algumas características importantes como 

conteúdo, linguagem, organização, layout, ilustração, 

aprendizagem e motivação.(9) O conteúdo está organizado 

em 13 tópicos. Uma representação ilustrativa de páginas do 

guia de bolso é apresentada na figura 2. 

A tecnologia educacional “Agir ético da equipe de en-

fermagem: guia de bolso” leva em conta a obrigatoriedade 

de todos os profissionais de enfermagem de se inscreve-

rem em seu órgão de classe para que o exercício profissio-

nal seja considerado legalizado, e ressalta que os órgãos 

de classe têm o poder de determinar sanções àqueles que 

violarem os preceitos éticos aprovados no Código de Ética 

Profissional.(10)

A literatura destaca sobre o agir ético da equipe de en-

fermagem que as práticas muitas vezes se contrapõem aos 

valores éticos da enfermagem. Se não atentarmos que a 

prioridade do nosso agir profissional é o paciente, que pre-

cisa estar no primeiro plano de atenção, pode-se agir com 

negligência ao conceito de pessoa que forma o metapara-

digma da enfermagem.(11)

Cabe assinalar sobre os processos éticos, um dos as-

pectos destacados no Guia de Bolso, principalmente os 

relacionados às práticas profissionais, que os principais 

Enferm Foco. 2022;13:e-202250ESP14
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problemas éticos vivenciados muitas vezes derivam de em-

pecilhos pessoais, profissionais e de uma formação aca-

dêmica insuficiente, bem como relacionados à rotina diá-

ria dos profissionais, cuja sobrecarga de trabalho onera a 

assistência, além de afetar a assistência de qualidade ao 

paciente.(4)

A literatura reforça a importância do debate e das re-

flexões que o Guia de Bolso suscita. Em um levantamento 

de 39 processos éticos de enfermagem julgados e conclu-

ídos no COREN (CE), destacaram-se o exercício ilegal da 

profissão (27,1%), exercício irregular da profissão (18,6%) 

e negligência para o atendimento (15,2%). Dá-se impor-

tância ao fato de que em muitos contextos assistenciais, 

os profissionais de enfermagem são impelidos a executar 

funções que não lhes são legalmente cabíveis. Dentre as 

penalidades aplicadas, a advertência verbal sobressaiu-se 

e, os enfermeiros foram os mais penalizados, corroborando 

com estudos realizados nas autarquias de Santa Catarina 

e Piauí.(4)

Outro ponto importante da discussão sobre o agir ético é 

indicado em estudos internacionais, que pontuaram infrações 

éticas relacionadas à violação da autonomia do paciente. No 

primeiro ano de prática clínica, os profissionais de enferma-

gem enfrentam problemas éticos, incluindo a violação dos di-

reitos do paciente no ambiente clínico, desrespeitá-lo, ignorar 

seus direitos e recusar-se a envolvê-lo nas decisões.(12)

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 
A experiência possibilitou a construção de uma tecnologia 

baseada em evidências que tem como eixo o agir ético, e 

assim, responde ao desafio de estimular nos leitores refle-

xões sobre infrações éticas e disciplinares no ambiente de 

trabalho do profissional de enfermagem, com ênfase nas 

ações de negligência, imperícia, imprudência, iatrogenia e 

exercício ilegal. O Guia de Bolso estimula nos leitores re-

flexões sobre o cenário profissional por vezes opressor e 

nocivo, que assim desencadeia dilemas éticos, que se con-

catenam às iatrogenias por vezes cometidas, o que pode 

desenvolver sofrimento moral ao agente de cuidados, con-

forme pontuaram estudos internacionais.(12) 

A produção do guia responde ao desafio do agir ético e 

pode favorecer a prática baseada em valores para um exer-

cício profissional seguro, com vistas a minimizar danos e 

fortalecer a pesquisa no campo da segurança e qualidade 

do cuidado ético em enfermagem. 

Nesse sentido, promover reflexões sobre o agir ético é 

prioridade. Os erros e comportamentos éticos inadequa-

dos repercutem na qualidade do cuidado oferecido aos 

pacientes, com reflexos na sua segurança, condições de 

trabalho e na imagem institucional e profissional perante 

a sociedade.(13) 

 Dilemas éticos emergem das questões de fim de vida, 

conflitos com médicos ou famílias, preocupações com a 

privacidade dos pacientes e restrições organizacionais. 

Estudos internacionais confirmam que dilemas éticos são 

universalmente prevalentes e devem ser abordados de ma-

neira global para proteger pacientes e enfermeiros.(14) 

Outro aspecto em foco na tecnologia educacional é o pro-

cesso de comunicação defeituoso e a prestação de cuidados 

fúteis. A gênese de sofrimento moral e ameaça à autonomia 

do paciente estão relacionadas aos dois temas citados.  Os 

gestores de saúde devem fazer mais esforço para ajudar a 

estabelecer regras transparentes e desenvolver protocolos 

necessários para identificar e eliminar os múltiplos desafios 

éticos relacionados ao paciente com câncer.(15) 

O Guia de Bolso favorece maior segurança para o pa-

ciente e para o profissional, pois o material inclui conteúdo 

sobre um cuidar ético e legal. Os processos ético-disciplina-

res de enfermagem implicam em reflexão para mudança de 

comportamentos que favorecem a segurança do paciente 

sobre o cuidado ético, seguro e legal do exercício profissio-

nal livre de imperícia, negligência e imprudência. Os formu-

ladores de políticas, educadores, administradores e clínicos 

precisam cooperar no desenvolvimento da consciência ética 

e na criação de soluções para as violações, com a elabora-

ção de diretrizes e ferramentas informacionais.(15)

As limitações verificadas nessa etapa de produção, vol-

tam-se para o meio de divulgação da tecnologia educacional, 

que é o impresso, e a não realização do registro. Mas nesse 

sentido, já há esforços para que, após a conclusão do estudo 

de desenvolvimento metodológico, que prevê validação e apli-

cação do Guia de Bolso, seja efetivado o registro na Biblioteca 

Nacional para que então o Guia de Bolso fique disponível no 

formato digital no repositório da instituição âncora e seja dis-

tribuído a outras na região e no país como um todo.

A tecnologia educacional produzida favorece a aceita-

ção de um tema que envolve dimensões pessoais e institu-

cionais, por ser um dispositivo mais leve e atraente, e pode 

sensibilizar cada leitor para que faça a associação das situ-

ações vividas com o conteúdo tratado.

CONCLUSÃO
A construção desse trabalho responde ao desafio de esti-

mular nos leitores reflexões sobre infrações éticas e dis-

ciplinares no ambiente de trabalho do profissional de en-

fermagem, com ênfase nas ações de negligência, imperícia, 

imprudência, iatrogenia e exercício ilegal. A produção do 

guia responde ao desafio do agir ético e pode favorecer a 
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prática baseada em valores para um exercício profissional 

seguro, com vistas a minimizar danos e fortalecer a pes-

quisa no campo da segurança e qualidade do cuidado ético 

em enfermagem. Os processos ético-disciplinares de en-

fermagem implicam em reflexão para mudança de compor-

tamentos que favorecem a segurança do paciente sobre o 

cuidado ético, seguro e legal do exercício profissional livre 

de imperícia, negligência e imprudência.
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