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Prezados colegas,

A Gestão Novo Tempo no COREN-BA acredita que a Autarquia precisa 
estar perto do profissional de Enfermagem, dando-lhe apoio e respaldo. 
Acredita também que o seu papel como órgão fiscalizador não deve ser 
cumprido à distância, sem considerar o contexto e as circunstâncias em 
que o profissional está inserido, apenas para impor sanções. Por isso, 
desde 2012, vem desenvolvendo ações para incentivar a implantação do 
maior número possível de Comissões de Ética nas instituições de saúde.

As Comissões de Ética representam o Coren nos serviços, e tem au-
tonomia para orientar os profissionais em dilemas éticos, emitir pare-
ceres e relatórios notificando o conselho quanto a irregularidades, além 
de poderem conciliar questões que possam ser resolvidas apenas em 
âmbito administrativo e/ou conflitos interpessoais, sem que se precise 
instaurar um processo ético na Autarquia.

Acredita também que as categorias precisam apropriar-se das le-
gislações que regem a Enfermagem, a fim de compreender melhor o 
papel da Autarquia e, principalmente, seus direitos e deveres. Pensan-
do nisso, faz chegar às suas mãos esta cartilha com orientações para 
implantação e atuação das Comissões de Ética de Enfermagem nas 
Instituições de Saúde. Esperamos que esta publicação seja mais um 
instrumento norteador para uma prática pautada em princípios éticos, 
assimilados e aplicados no seu cotidiano profissional.

Boa leitura!

Enfª Maria Luísa de Castro Almeida 
Conselheira Presidente
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COMISSÃO DE ÉTICA DE 
ENFERMAGEM - CEEn

As Comissões de Ética em Enfermagem - CEEn são órgãos representa-
tivos dos Conselhos Regionais junto às instituições de saúde, com funções 
educativas, consultivas e fiscalizadoras do exercício profissional e ético 
dos profissionais de Enfermagem. Deverão atuar de modo preventivo, 
com vistas à conscientização dos profissionais de Enfermagem, quanto 
ao exercício de suas atribuições legais, bem como à necessidade de 
salvaguardar a segurança do paciente. 

A CEEn é reconhecida pelas Diretorias/Gerencias de Enfermagem  
das Instituições de Saúde a que pertence, estabelecendo com elas uma 
relação de independência e autonomia, cientificando e assessorando 
sobre assuntos pertinentes.

1 - REGULAMENTAÇÃO

• Decreto n° 94.406, de 08 de junho de 1987 que Regulamenta a Lei 
nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o Exercício da 
Enfermagem. 

• Resolução COFEN Nº 172 – 15/07/1994 
• Decisão COREN-BA Nº 001/2014 – 26/02/2014 

2 - COMPETÊNCIAS

• Divulgar e zelar pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional e 
do Decreto regulamentador, do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem e das demais normatizações emanadas pelos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem da Bahia.

• Assessorar a Gerência/Diretoria de Enfermagem nas questões éticas.  
• Colaborar com o COREN-BA  na divulgação, discussão e orientação de 

temas relacionados às questões éticas da Enfermagem.
• Emitir parecer sobre questões éticas da Enfermagem.
• Comunicar ao COREN-BA a prática de exercício ilegal da profissão, 

bem como indícios de infrações normativas, quando impossibilitado 
de sanear tais condutas na esfera da Instituição.

• Instaurar sindicância, instruí-la e elaborar relatório (sem emissão de 
juízo), encaminhando o resultado ao Enfermeiro RT para providências 
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administrativas e posteriormente ao COREN-BA caso haja indícios de 
infração ética ou disciplinar; Encerrar a sindicância nos casos de não 
constatação de infração ética.

• Manter junto ao COREN-BA o cadastro atualizado dos profissionais de 
Enfermagem da Instituição

• Propor ao RT e Enfermeiro de Educação Continuada, ações preventi-
vas de infrações éticas.

Não compete à CEEn das instituições, emitir parecer sobre as 
normas regulamentadoras de Pesquisa, previstas na Resolução 
nº 466/2013 do Conselho Nacional de Saúde.

3 - ATRIBUIÇÕES

• Elaborar o Regimento Interno da CEEn da Instituição, com base na 
Decisão COREN-BA Nº 001 de 26/02/2014.

• Encaminhar anualmente à Gerência / Diretoria de Enfermagem e ao 
COREN-BA o planejamento das atividades para o ano em curso e o 
relatório anual das atividades desenvolvidas no ano anterior.

• Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais 
normas disciplinares e éticas do exercício profissional.

• Promover e participar de reuniões, seminários ou atividades simila-
res, que visem a interpretação do Código de Ética e a conscientização 
de questões éticas e disciplinares.

• Solicitar assessoramento da Comissão de Ética em Enfermagem do 
COREN-BA sempre que necessário.

• Realizar a necessária orientação à equipe de Enfermagem sobre 
comportamento ético-profissional e as implicações advindas de 
atitudes antiéticas.

• Apreciar e emitir parecer sobre dilemas éticos de Enfermagem, sem-
pre que necessário.

• Colaborar com o COREN no combate ao exercício ilegal da profissão 
e na tarefa de educar, discutir, orientar e divulgar temas relativos à 
ética dos profissionais de Enfermagem.

4 - COMPOSIÇÃO

• A Comissão de Ética em Enfermagem será instalada obedecendo aos 
seguintes critérios de proporcionalidade:
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Instituições com até 19 
Profissionais de Enfermagem

3 membros efetivos:
2 Enfermeiros
1 Técnico ou Auxiliar de 
Enfermagem
E seus Respectivos Suplentes

Instituições com 20 a 99 
Profissionais de Enfermagem

5 membros efetivos:
3 Enfermeiros
2 Técnicos ou Auxiliares de 
Enfermagem
E seus Respectivos Suplentes

Instituições com 100 a 299 
Profissionais de Enfermagem

7 membros efetivos:
4 Enfermeiros
3 Técnicos ou Auxiliares de 
Enfermagem
E seus Respectivos Suplentes

Instituições com número igual 
ou maior que 300 Profissionais de 
Enfermagem

9 membros efetivos:
5 Enfermeiros
 4 Técnicos ou Auxiliares de 
Enfermagem
E seus Respectivos Suplentes

 
• As instituições de saúde com 20 ou mais profissionais de Enfermagem 

deverão constituir a sua Comissão de Ética mediante instalação de 
processo eleitoral.

• As instituições com menos de 20 profissionais de Enfermagem deve-
rão constituir a sua Comissão de Ética mediante indicação dos mem-
bros pelo Enfermeiro Responsável Técnico.

5 - PROCESSO ELEITORAL

• O processo eleitoral deverá ocorrer através de eleição direta, mediante 
voto facultativo dos profissionais de Enfermagem da instituição.
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ROTEIRO:

I -  Designação da Comissão Eleitoral  (anexo 1)

• O Enfermeiro Responsável Técnico – RT, interessado em implantar a 
CEEn comunica ao COREN-BA para que seja desencadeado o processo 
de implantação, sob orientação da Comissão de Ética deste Conselho.

• O Enfermeiro RT designará Comissão Eleitoral, composta por três 
profissionais de Enfermagem, com competência para organizar, di-
vulgar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral.

• Composta a Comissão Eleitoral, o Enfermeiro RT solicita ao COREN-
-BA declarações referentes à regularidade dos candidatos, com rela-
ção às obrigações financeiras, éticas e disciplinares. 

II - Convocação da Eleição (anexo 2)

• Após autorização formal do COREN-BA, a Comissão Eleitoral fará a 
convocação dos profissionais de Enfermagem para a eleição através 
de cartaz de divulgação a ser fixado nos murais da Instituição, com 
antecedência mínima de 60 dias anterior ao dia da eleição.)

• A divulgação será feita por meio de cartazes afixados em locais de 
grande circulação dos profissionais de Enfermagem. 

III - Inscrição dos Candidatos

• As inscrições poderão ser realizadas com antecedência mínima de 
até 30 dias do dia da eleição. Para isso deverão preencher o Termo 
de Solicitação de Candidatura. (anexo 3)

• Os candidatos ao pleito deverão apresentar os seguintes requisitos 
(condições de elegibilidade):

• Possuir registro profissional ativo. 
• Estar em dias com as obrigações financeiras com o COREN-BA.
• Não estar envolvido em processo ético no COREN-BA. 
• Não estar envolvido em processo administrativo na insti-

tuição.
• Ter no mínimo dois anos de experiência profissional e pelo 

menos um ano na Instituição.
• Não ser Enfermeiro Responsável Técnico.
• Não ser membro da Comissão Eleitoral.
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• Para comprovação destes requisitos o Coordenador da Comissão 
Eleitoral deverá encaminhar ofício ao COREN-BA, com antecedência 
mínima de 10 dias, com a relação dos candidatos, solicitando apre-
ciação das condições necessárias de elegibilidade e emissão da Cer-
tidão Negativa dos mesmos. (anexo 4)

• O COREN-BA enviará ofício à instituição informando os nomes dos 
candidatos aptos e inaptos, em até 10 dias. 

• Os candidatos que possuírem pendências acima relacionadas terão 
suas candidaturas canceladas.

• Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma chapa.
• Caso o número de candidatos inscritos não atinja o necessário para a 

composição da chapa, o Enfermeiro Responsável Técnico poderá indi-
car profissionais, que deverão atender aos critérios de elegibilidade. 

IV - Divulgação dos Candidatos Elegíveis

• A lista dos candidatos será divulgada na Instituição, em ordem al-
fabética, em local de fácil acesso aos profissionais de Enfermagem, 
durante o período mínimo de uma semana de antecedência ao dia da 
votação. (anexo 5)

V - Votação

• A votação deverá ser realizada por no mínimo três dias e no máximo cinco 
dias úteis, contemplando os profissionais de todos os turnos de trabalho. 

• A Comissão Eleitoral deverá providenciar as cédulas eleitorais, com 
a relação dos nomes dos profissionais, apresentados por categoria e 
em ordem alfabética. (anexo 6)

• A urna deverá ser lacrada, pela Comissão Eleitoral, na presença de duas 
testemunhas e só poderá ser aberta no final do processo eleitoral.

• A apuração dos votos será realizada, pela Comissão Eleitoral, imedia-
tamente após o encerramento do processo, podendo ser assistida por 
todos os interessados.

• Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem o maior nú-
mero de votos válidos.

• Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, deverão ser utili-
zados os critérios de maior tempo de serviço na instituição ou maior 
tempo de inscrição no COREN-BA.
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• A Comissão Eleitoral divulgará o resultado das eleições em até 48 
horas após o final das eleições, devendo conter: (anexo 7)

• Nº de profissionais votantes;
• Nº de votos nulos, votos em branco e total de votos válidos.
• Nome dos membros efetivos e suplentes, com os respecti-

vos nº de votos recebidos;
• Pedidos de recursos deverão ser encaminhados formalmente, em pri-

meira instância, num prazo máximo de 48 horas, à Comissão eleitoral. 
Em segunda instância poderá ser encaminhado ao COREN-BA.

• A Comissão eleitoral deverá responder a solicitação de recurso num 
prazo máximo de 5 dias. 

VI - Homologação

• Terminada a eleição, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao CO-
REN-BA, em até 10 dias, ata do processo eleitoral para homologação 
e registro. (anexo 8)

• Homologados os resultados, os membros da CEEn serão empossados 
pelo COREN-BA, que agendará data oportuna junto à instituição. 

• A Comissão Eleitoral fará convocação a toda equipe de Enfermagem 
para a solenidade de posse da CEEn. (anexo 9)

• No dia da posse, os integrantes da CEEn assinarão o Termo de Posse, a 
partir de então, estarão aptos a dar início às atividades.

• Após a homologação dos resultados pelo COREN-BA, considera-se 
extinta a Comissão Eleitoral.

• Os membros da CEEn deverão eleger o Coodenador (cargo ocupado 
apenas por Enfermeiro) e o Secretário (poderá ser ocupado Enfermei-
ro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem).

• O tempo de mandato da comissão será de três anos, admitida uma 
reeleição.

• Na desistência de um ou mais membros efetivos da CEEn, estes serão 
substituídos automaticamente pelos respectivos suplentes, obedecendo 
ao critério de maior número de votos recebidos.

6 - FUNCIONAMENTO

• A Comissão de Ética em Enfermagem eleita deverá estabelecer cro-
nograma de reunião mensal, em caráter ordinário, podendo se reunir 
de forma extraordinária, quando se faça necessário.
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• A ausência injustificada a mais de três reuniões consecutivas ou 
cinco reuniões alternadas excluirá automaticamente o membro 
efetivo, sendo convocado o suplente correspondente, conforme a 
ordem de votação.

• Os atos da CEEn relativos à sindicância, deverão ser sigilosos, não 
lhes sendo vedado, contudo, o aproveitamento de fatos ocorridos, 
para fins educativos e de orientação, desde que preservados os da-
dos de identificação dos envolvidos, bem como circunstâncias espe-
ciais do caso que possam fazer induzir a sua autoria.

• As deliberações da CEEn serão formalizadas por maioria simples, 
sendo prerrogativa de seu Coordenador a emissão do "voto de Miner-
va" para desempate.

• A CEEn implantará, como primeira atividade, o Regimento Interno da 
CEEn da Instituição.

7 - ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS

• Compete ao Coordenador da Comissão de Ética em Enfermagem:
• Presidir, coordenar e dirigir as reuniões da Comissão;
• Propor a pauta das reuniões e controlar as atividades pro-

gramadas;
• Elaborar junto com os demais membros, o planejamento e 

o relatório anuais, providenciando copias para o Enfermei-
ro RT e para o COREN-BA; 

• Representar a Comissão de Ética em Enfermagem sempre 
que necessário;

• Solicitar a participação de membros suplentes nos traba-
lhos, quando necessário;

• Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento da CEEn 
e demais normas relativas ao exercício ético profissional.

• Compete ao Secretário da Comissão de Ética em Enfermagem:
• Secretariar as reuniões da CEEn, redigindo atas e documentos;
• Coordenar a CEEn nos impedimentos do coordenador;
• Convocar denunciados, denunciantes e testemunhas;
• Providenciar a reprodução de documentos;
• Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento da CEEn 

e demais normas relativas ao exercício ético profissional.
• Compete aos membros efetivos da Comissão de Ética em Enfermagem:

• Eleger Coordenador e Secretário da CEEn;
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• Comparecer às reuniões da Comissão, discutindo e opinan-
do sobre as matérias em pauta;

• Representar a CEEn quando solicitado pelo Coordenador;
• Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento da CEEn e 

demais normas relativas ao exercício ético profissional.
• Compete aos membros suplentes da Comissão de Ética em Enfermagem:

• Substituir os respectivos membros nos seus impedimentos;
• Participar das reuniões da CEEn, quando solicitado pelo 

coordenador;
• Participar das atividades promovidas pela CEEn; 
• Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento da CEEn 

e demais normas relativas ao exercício ético profissional.

8 - SUGESTÕES DE ATIVIDADES DA CEEn

• Atividades para os Membros da Comissão: 
• Oficinas de estudo do Código de ética em Enfermagem.

• Atividades para os Profissionais da Equipe de Enfermagem:
• Implantar Programa de Notificação e Tratamento de Eventos 

Adversos na Enfermagem.
• Realizar treinamentos com temas de maior incidência de 

Eventos Adversos.
• Rondas quinzenais: 02 membros da CEEn realizam rondas 

nas unidades assistenciais para "diálogo com ética" com os 
profissionais do plantão.  

• Realizar auditorias em prontuários (registros de Enfermagem)
• Realizar evento anual sobre Ética em Enfermagem. 
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ANEXO 1 – Abertura do Processo Eleitoral
ANEXO 2 – Convocação para Eleição

ANEXO 3 – Termo de Solicitação de Candidatura
ANEXO 4 – Solicitação de Certidão Negativa
ANEXO 5 – Relação de Candidatos Elegíveis

ANEXO 6 – Cédula Eleitoral
ANEXO 7 – Resultado das Eleições

ANEXO 8 – Ata do Processo Eleitoral
ANEXO 9 – Convite para Solenidade de Posse 

ANEXO 10 – Resolução Cofen-172/1994
ANEXO 11 – Decisão COREN-BA No 001/2014

ANEXO 12 – Regulamento para a Criação, Formação e Funcionamento 
das Comissões de Ética em Enfermagem nas Instituições de Saúde   
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COMISSÃO DE ÉTICA 
EM ENFERMAGEM

Gerência | Diretoria de ENFERMAGEM 
Enfª.:

COREN - Conselho Regional de ENFERMAGEM
Presidência - Enfª.:

De Para

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL

Ilmª Presidente do COREN-BA
Enfº Drª.:

Temos o prazer de comunicar que daremos início aos trabalhos para implantação da 
_____ Comissão de Ética em Enfermagem do______________________________, para 
gestão a  ___ / ___, que terá a seguinte programação: 
• Edital de Convocação:            citar período.
• Inscrição de Candidatos: citar período.
• Divulgação dos Candidatos Elegíveis: citar período.
• Votação:            citar período.
• Homologação: citar período.
• Posse: citar previsão de agendamento.

Nesta oportunidade, encaminhamos os nomes das profissionais abaixo relacionados, indi-
cados para compor a Comissão Eleitoral, para averiguação da existência de envolvimento 
em processos éticos ou de qualquer natureza, que impossibilite a participação dos mesmos 
nesta atividade.

• NOME / COREN-BA (Enfermeiro)
• NOME / COREN-BA (Enfermeiro)
• NOME / COREN-BA (Técnico ou Auxiliar de Enfermagem)

Gostaríamos de contar com a colaboração desse Conselho nos seguintes encaminhamentos:
• Empréstimo de uma urna para a coleta dos votos;
• Designação de um representante para acompanhamento do processo eleitoral.
• Agendamento para a cerimônia de posse, prevista para: citar previsão de agendamento.

Salvador,____de __________ de 20____

Atenciosamente,

________________________________________________
Nome Completo do Enfermeiro Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
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CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO 
 

___COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM

A Comissão Eleitoral de Enfermagem convoca os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem a se inscreverem na eleição da ____Comissão de Ética em Enfermagem, 
gestão ___ / ___.

Os profissionais interessados em participar do processo eleitoral deverão preencher os 
seguintes requisitos: 
• Possuir registro profissional ativo no COREN-BA.
• Estar em dias com as obrigações financeiras com o COREN-BA.
• Não estar envolvido em processo ético no COREN-BA. 
• Não estar envolvido em processo administrativo na instituição.
• Ter no mínimo dois anos de experiência profissional.
• Ter pelo menos um ano de contrato na Instituição.
• Ter preenchido o Termo de Solicitação de Candidatura 

Período de Inscrições:  De____ a ____ do mês __________ do ano 20____
Local de Inscrições: Gerência / Diretoria de Enfermagem
Responsável: Comissão Eleitoral

________________________________________________
Responsável Comissão Eleitoral 

(NOME/COREN-BA) 
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COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CANDIDATURA

Eu, _________________________________________________, portador do RG de  
nº:_________________e CPF de nº:__________________, residente* e domiciliado em 
___________________________________________________________________,
declaro, por meio deste, meu interesse em concorrer às eleições para formação da 
___________ Comissão de Ética em Enfermagem, gestão _______/_______, da 
instituição __________________________________________________________. 

Declaro, ainda, que possuo inscrição ativa no  Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado da Bahia, sob o nº ________________. Afirmo que não possuo débito de anuidades 
junto ao COREN-BA, que não estou respondendo a processo ético previsto no Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem e que não respondo a processo administrativo junto às 
instituições onde prestei serviços de Enfermagem.

_________________, ____ de  __________ de 20____

________________________________________________
Nome Completo do Candidato

Carimbo e Assinatura

* Endereço atualizado com CEP
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Enfª.:

COREN - Conselho Regional de ENFERMAGEM
Presidência - Enfª.:

De Para

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA

Ilmª Presidente do COREN-BA
Enfº Drª.:

Enviamos a relação dos nomes dos profissionais inscritos para compor a ____Comissão 
de Ética em Enfermagem da instituição___________________________________, 
gestão ____ / ____, para averiguação da existência de envolvimento em processos éticos ou 
de qualquer natureza, que impossibilite a participação dos mesmos nesta atividade.

Salvador,____de __________ de 20____

________________________________________________
Responsável Comissão Eleitoral 

(NOME/COREN-BA) 

Enfermeiros COREN-BA

1

2

3

4

5

6

Técnicos / Auxiliares de 
Enfermagem COREN-BA

1

2

3

4

5

6
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RELAÇÃO DE CANDIDATOS ELEGÍVEIS

A Comissão Eleitoral de Enfermagem torna pública a relação dos profissionais com can-
didaturas aprovadas para concorrer às eleições para compor a ____ Comissão de Ética 
em Enfermagem da instituição___________________________________________, 
gestão____/ ____.

Esta lista permanecerá exposta do dia____/____/____ até o dia____/____/____. 
(observar o período mínimo de uma semana)

Salvador,____de __________ de 20____

________________________________________________
Responsável Comissão Eleitoral 

(NOME/COREN-BA) 

Enfermeiros COREN-BA

1

2

3

4

5

6

Técnicos / Auxiliares de 
Enfermagem COREN-BA

1

2

3

4

5

6
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CÉDULA ELEITORAL

INSTRUÇÕES:
• Utilizar caneta esferográfica azul ou preta.
• Votar fazendo um " X " em _____ Enfermeiros de sua preferência.
• Votar fazendo um " X " em _____ Técnicos / Auxiliares de Enfermagem de sua preferência.
• Votos rasurados serão descartados.
• Votos com grafia à lápis serão descartados.

O número de profissionais a ser votado, por categoria, será definido de acordo com os critérios de 

proporcionalidade para constituição das CEEn, citado no item 4 deste cartilha.

Salvador,____de __________ de 20____

________________________________________________
Responsável Comissão Eleitoral 

(NOME/COREN-BA) 

Enfermeiros COREN-BA Marque 
um " X"

(       )

(       )

(       )

(       )

(       )

Técnicos / Auxiliares de 
Enfermagem COREN-BA Marque 

um " X"

(       )

(       )

(       )

(       )

(       )
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RESULTADO DAS ELEIÇÕES

A Comissão Eleitoral de Enfermagem torna pública a relação dos profissionais 
eleitos para a composição da ____Comissão de Ética em Enfermagem da 
instituição__________________________________________, gestão ____ / ____.

Salvador,____de __________ de 20____

________________________________________________
Responsável Comissão Eleitoral 

(NOME/COREN-BA) 

Enfermeiros Titulares COREN-BA NO de 
Votos

Nº de 
Profissionais 

Votantes

Nº de 
Votos
 Nulos

Nº de 
Votos em 
Branco

Nº de 
Votos

Válidos

Enfermeiros

Téc. / Aux. 
de Enf.

Enfermeiros Suplentes COREN-BA NO de 
Votos
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RESULTADO DAS ELEIÇÕES

A Comissão Eleitoral de Enfermagem torna pública a relação dos profissionais 
eleitos para a composição da ____Comissão de Ética em Enfermagem da 
instituição__________________________________________, gestão ____ / ____.

Salvador,____de __________ de 20____

________________________________________________
Responsável Comissão Eleitoral 

(NOME/COREN-BA) 

Técnicos / Auxiliares de Enfermagem
Titulares

COREN-BA NO de 
Votos

Nº de 
Profissionais 

Votantes

Nº de 
Votos
 Nulos

Nº de 
Votos em 
Branco

Nº de 
Votos

Válidos

Enfermeiros

Téc. / Aux. 
de Enf.

Técnicos / Auxiliares de Enfermagem 
Suplentes COREN-BA NO de 

Votos
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Gerência | Diretoria de ENFERMAGEM 
Enfª.:

COREN - Conselho Regional de ENFERMAGEM
Presidência - Enfª.:

De Para

ATA DO PROCESSO ELEITORAL

Aos ____do mês de __________ de 20____, às ___ horas, a gerencia / diretoria de 
Enfermagem desta instituição deu inicio aos trabalhos para a implantação da ____Comissão 
de Ética em Enfermagem, gestão ____/____. A Comissão Eleitoral foi composta por: 
Enfermeiro (a) __________________ COREN-BA nº __________; Enfermeiro (a) 
__________________ COREN-BA nº __________; Técnico / Auxiliar de Enfermagem 
      __________________ COREN-BA nº __________. A comunicação do processo eleitoral e 
convocação dos profissionais para as inscrições ocorreram no período de    _____ a ____ do 
mês __________, resultando em ________ Enfermeiros e ________ Técnicos / Auxiliares 
de Enfermagem inscritos. Após as averiguações necessárias frente ao COREN-BA, quanto 
aos critérios de elegibilidades, obtivemos um total de ________ Enfermeiros e ________ 
Técnicos / Auxiliares de Enfermagem elegíveis. As eleições ocorreram no período de     _____ 
a    _____ do mês de  __________. A apuração dos resultados ocorreu às    _____ horas do dia 
   _____ do mês de    __________, realizada pela Comissão Eleitoral, na presença de 02 (duas) 
testemunhas _________________________________________________________ 
e________________________________________________________.

Como resultado da apuração dos votos, obtivemos para a categoria Enfermeiros: nº de 
votantes: ______; nº de votos nulos: ______; nº de votos em branco: ______; nº de votos 
válidos: _____. Para a categoria Técnicos / Auxiliares de Enfermagem: nº de votantes: 
______; nº de votos nulos: ______; nº de votos em branco: ______; nº de votos válidos: 
_____. Considerando o quantitativo de votos recebidos para cada candidato, obtivemos a 
seguinte formação da    _____ Comissão de Ética em Enfermagem, gestão _____ / ______: 
(citar nome / COREN-BA e categoria de todos os profissionais eleitos). Após a 
homologação dos resultados pelo COREN-BA, no dia     _____ do mês de __________  de 
20____, às _____ horas, os profissionais eleitos assinaram o termo de posse em solenidade 
agendada e presidida pela Ilmaº Presidente deste conselho, ocorrida em (citar local), na presença 
de (citar profissionais de relevância) e da equipe de Enfermagem desta instituição. 

      
Salvador, ___ de ______ de 20__

Atenciosamente,

________________________________________________
Responsável Comissão Eleitoral 

(NOME/COREN-BA) 
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CONVITE 

SOLENIDADE DE POSSE 
DA ___ COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM

A Comissão Eleitoral de Enfermagem convoca os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem para a Solenidade de Posse da ____Comissão de Ética em Enfermagem, gestão 
____/____.

Dia: ____/____/____ às ___horas

Local:_________________________

PARTICIPE!

________________________________________________
Comissão Eleitoral 
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RESOLUÇÃO COFEN-172/1994

Normatiza a criação de Comissão de Ética em Enfermagem 
nas instituições de saúde

O Conselho Federal de Enfermagem, no uso de sua competência 
estabelecida nos arts. 2º e 8º, da Lei nº 5.905/73, e arts. 10 e 16 da 
Resolução COFEN-52/79;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 160/93, que institui o Códi-
go de Ética dos Profissionais de Enfermagem na jurisdição de todos os 
Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO o que consta no PAD-170/87, que reúne documen-
tos de sugestões e solicitações acerca da criação de Comissão de Ética 
nas instituições de saúde;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do COFEN em sua 230ª 
Reunião Ordinária,

RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar a criação de Comissões de Ética de Enfermagem 
como órgãos representativos dos Conselhos Regionais junto a institui-
ções de saúde, com funções educativas, consultivas e fiscalizadoras do 
exercício profissional e ético dos profissionais de Enfermagem.

Art. 2º – A Comissão de Ética em Enfermagem tem como finalidade:
a) Garantir a conduta ética dos profissionais de Enfermagem na 

instituição.
b) Zelar pelo exercício ético dos profissionais de Enfermagem na insti-

tuição, combatendo o exercício ilegal da profissão, educando, discutindo e 
divulgando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

c) Notificar ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição 
irregularidades, reivindicações, sugestões, e, as infrações éticas.

Art. 3º – Ao Conselho Regional de Enfermagem cabe:
a) Propiciar condições para a criação de Comissões de Ética nas ins-

tituições, inclusive suporte administrativo, através de normatização e 
divulgação da matéria.
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b) Manter as Comissões de Ética atualizadas através de encami-
nhamentos e divulgação das normas disciplinares e éticas do exer-
cício profissional.

c) Atender, orientar e assessorar as Comissões de Ética das institui-
ções, quando do encaminhamento das notificações de irregularidades.

Art. 4º – A Comissão de Ética em Enfermagem deverá ser composta por 
Enfermeiro, Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem, com vínculo empregatí-
cio na instituição e registro no Conselho Regional.

Parágrafo único – Cabe aos Conselhos Regionais de Enfermagem de-
finir sobre a constituição, eleição, função e atribuições da Comissão de 
Ética, regulamentando através de decisão, que deverá ser homologada 
pelo COFEN.

Art. 5º – Os casos omissos no presente ato resolucional serão re-
solvidos pelo COFEN.

Art. 6º – A presente Resolução entrará em vigor na data em que for 
publicada no órgão de Imprensa Oficial da Autarquia.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 1994.

Gilberto Linhares Teixeira
COREN-RJ nº 2.380
Presidente Ruth Miranda de C. Leifert
COREN-SP nº 1.104
Primeira-Secretária
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DECISÃO COREN-BA NO 001/2014

Normatiza a criação, a organização,  o  funcionamento  
e a eleição das Comissões de Ética de Enfermagem  
nas Instituições de Saúde no Estado da Bahia.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, (COREN-BA), no uso de sua 
competência e atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO as atribuições outorgadas aos Conselhos Regionais de Enfermagem pe-
las Leis nº 5.905/73 e nº 7.498/86;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN 172/94, que normatiza a criação de Comissão de 
Ética em Enfermagem nas Instituições de Saúde;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN 311/2007, que aprova a reformulação do Código de 
Ética dos profissionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do COREN-BA em sua 436ª Reunião Ordinária 
ocorrida em 26 de fevereiro de 2014;

DECIDE:

Art. 1º - Fixar normas para a criação das Comissões de Ética de Enfermagem em toda 
Instituição que tenha em seu quadro de pessoal, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfer-
magem, conforme regulamento anexo.

Art. 2º - Adotar o Regulamento interno das Comissões de Ética de Enfermagem, parte 
integrante da presente Decisão.

 Art. 3º - Revogar a Decisão COREN-BA 36/1995.

Art. 4º - Os casos omissos no regulamento anexo, serão resolvidos pelo COREN-BA. 

Art. 5º - A presente Decisão e ato normativo, entrarão em vigor após homologação pelo 
Plenário do COFEN e publicação em órgão Oficial da Autarquia.
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REGULAMENTO PARA A CRIAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNCIO-
NAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM 
NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

CAPÍTULO I – DA DEFINIÇÃO

Art. 1º - As Comissões de Ética de Enfermagem (CEEn) das Instituições, constituem por 
delegação do Conselho Regional de Enfermagem um grupo de profissionais de Enfermagem, 
com funções consultivas, educativas e fiscalizadores do exercício ético dos profissionais de 
Enfermagem desta Instituição.

§1º - As CEEn deverão atuar de modo preventivo, com vistas à Conscientização dos profis-
sionais de Enfermagem, quanto ao exercício de suas atribuições legais, bem como à necessi-
dade de prover a segurança do paciente.

Art. 2º -  As CEEn são vinculadas ao COREN-BA, e devem manter a sua autonomia em 
relação às Instituições à qual pertencem, não tendo qualquer subordinação aos respectivos 
Enfermeiros RTs da  Instituição.

Parágrafo único – Cabe aos Enfermeiros RTs, estimular a implantação da CEEn e criar 
condições necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão. 

CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA

Art. 3º - As Comissões de Ética de Enfermagem serão compostas por 01 (um) Presidente, 
01 (um) Secretário e demais membros efetivos e suplentes eleitos, com vínculo empregatício 
com a Instituição. 

§1º - o cargo de Presidente somente poderá ser exercido por profissional Enfermeiro. 

Art. 4º - As Comissões de Ética serão instaladas obedecendo aos seguintes critérios de 
proporcionalidade:

a) Instituições com 3  (três)  a 15 (quinze) Enfermeiros, a CEEn deverá ser composta por até 
5  (cinco)  membros efetivos, sendo  3 (três) Enfermeiros e 2 (dois Técnicos ou Auxiliares de 
Enfermagem e igual número de suplentes;

b) Instituições com 16 (dezesseis) a 99 (noventa e nove)  Enfermeiros, a  CEEn deverá ser 
composta por até 7 (sete)  membros efetivos, sendo 4 (quatro) Enfermeiros e 3 (três) Técnicos 
ou Auxiliares de Enfermagem e igual número de suplente

c) Instituições com 100 (cem) a 299 (duzentos e noventa e nove) Enfermeiros, a CEEn deve-
rá ser composta por até 9 (nove) membros efetivos, sendo 5(cinco) Enfermeiros e 4 (quatro) 
Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem e com igual número de suplentes;
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d) Instituições com número acima de 300 (trezentos) Enfermeiros, a CEEn deverá ser com-
posta por até 11 (onze) membros efetivos, sendo 6 (seis) Enfermeiros e 5 (cinco) Técnicos ou 
Auxiliares de Enfermagem e igual número de suplentes;

e) Nos Municípios ou regiões onde as entidades têm a mesma mantenedora e cada uma 
possua menos de 5 (cinco)  Enfermeiros, será permitida a constituição de Comissões de Ética 
Enfermagem representativa do conjunto das referidas unidades, obedecendo-se as disposi-
ções acima quanto à proporcionalidade;

Art. 5º - O Enfermeiro que exerce cargo de Responsabilidade Técnica, não poderá participar da CEEn;

Art. 6º - O tempo de mandato das CEEn será de 3 (três) anos, sendo admitida uma reeleição.

CAPÍTULO III – DAS COMPETÊNCIAS

Art. 7º - Compete às Comissões de Ética de Enfermagem das Instituições:
a) Divulgar e zelar pelo cumprimento do Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, 

da Lei 7.498/86 e o seu Decreto regulamentador  94.406/87, assim como das Resoluções ema-
nadas do Conselho Federal de Enfermagem e Regional de Enfermagem da Bahia;

b) Colaborar com o COREN-BA na tarefa de divulgação, discussão, educação e orientação 
sobre temas relacionados à Enfermagem;

c) Comunicar ao COREN-BA a prática de exercício ilegal da profissão, bem como quaisquer 
indícios de infração a normativas legais vigentes, quando configurada a impossibilidade de 
sanear tais condutas na esfera da instituição;

d) Instaurar sindicância, instruí-la e elaborar relatório sem emissão de juízo, encaminhando 
o resultado das apurações ao Enfermeiro Responsável Técnico para as providências adminis-
trativas necessárias e ao COREN-BA caso haja constatação de infração ética ou disciplinar;

e) Encerrar a sindicância nos casos de não constatação de infração ética, arrolando todos 
os documentos e elaborando relatório para arquivamento na instituição;

f) Manter junto ao COREN-BA o cadastro atualizado de todos os profissionais de Enferma-
gem da instituição;

g) Propor ao RT e Enfermeiro de Educação continuada, ações preventivas de infrações 
éticas, a serem desenvolvidas com a equipe de Enfermagem; 

Art. 8º - Compete aos Membros da Comissão de Ética em Enfermagem:
a) Eleger Presidente, Vice presidente e Secretário; 
b) Comparecer às reuniões da Comissão, discutindo e opinando sobre as matérias em pauta;
c) Garantir o exercício do amplo direito de defesa àqueles que vierem responder sindicâncias;
d) Desenvolver demais atribuições previstas no presente regulamento.
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Art.9º – Compete ao presidente da Comissão de Ética em Enfermagem:
a) Presidir, coordenar e dirigir as reuniões da Comissão;
b) Planejar e controlar as atividades programadas; 
c) Elaborar relatório com os resultados dos casos analisados e encaminhar à gerência de 

Enfermagem para ciência e providências administrativas necessárias;
d) Elaborar relatório com os resultados dos casos analisados e encaminhar à Responsável Téc-

nica do Serviço de Enfermagem, para ciência e providências administrativas quando necessárias. 
e) Representar a CEEn perante as instâncias superiores na Instituição e inclusive no COREN-BA
f) Solicitar a participação de membros suplentes nos trabalhos da Comissão, quando necessário;
g) Nomear os membros sindicantes para convocar e realizar audiências;
h) Solicitar ao Presidente do COREN-BA, apoio da Comissão de ética do regional, quando necessário;

Art. 10 - Compete ao Vice-presidente da CEEn:  
a) Participar das reuniões da CEEn;
b) Colaborar no planejamento e controle das atividades da CEEn;
c) Substituir o Presidente na ausência deste;

Art. 11 – Compete ao Secretário da CEEn:
a) Proceder os registros das reuniões em atas;
b) Verificar o quorum de deliberação conforme o art. 23
c) Realizar convocações de denunciados, denunciantes e testemunhas em casos de sindicâncias;
d) Organizar arquivos referentes a relatórios de sindicância, atas e outros registros de 

atividades da CEEn;
e) Colaborar com os demais membros da CEEn no que lhe for solicitado, nas atividades da 

Comissão.

CAPITULO IV – DAS ELEIÇÕES

Art. 12 - Os membros da CEEn serão eleitos através de voto facultativo, secreto e direto;

Parágrafo único – a relação dos nomes dos candidatos deverá ser afixada em local de fácil 
acesso a todos os profissionais de Enfermagem durante sete dias;

Art. 13 – Os candidatos serão subdivididos em dois grupos: 
Grupo I – correspondente à categoria de Enfermeiros
Grupo II – correspondente às categorias de TEs e AEs;

Art. 14 - A convocação da eleição será feita pelo Enfermeiro RT, por edital, a ser divulgado na 
Instituição, pelo período de 60 (sessenta) dias antes da eleição;
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Art. 15 - O Enfermeiro RT designará uma Comissão Eleitoral, com a competência de orga-
nizar, divulgar, coordenar e supervisionar todo o processo eleitoral;

Parágrafo único – Os membros da Comissão eleitoral não podem ser candidatos à CEEn. 

Art. 16 - Os candidatos farão suas inscrições individualmente, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias da data da eleição; 

Parágrafo único – A lista de candidatos deverá ser encaminhada ao COREN-BA com ante-
cedência mínima de uma semana, para que este analise das condições de elegibilidade;

Art. 17 - Os candidatos ao pleito deverão apresentar os seguintes requisitos: 
a) Estar com inscrição regularizada (ID ou IP vigente) e adimplente com o COREN-BA;
b) Não estar envolvido em processo ético no COREN-BA;
c) Não estar envolvido em processo administrativo na instituição
d) Não fazer parte da Comissão eleitoral.

Art. 18 - A apuração do pleito será realizada pelo Presidente da Comissão eleitoral, imedia-
tamente após o encerramento do processo, podendo ser assistida por todos os interessados;

§1º - Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem o maior numero de votos 
válidos. O resultado final da apuração deverá ser encaminhado ao COREN-BA no prazo máximo 
de 10 (dez) dias após o pleito. 

§2º - Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, utilizar-se dos critérios de maior 
tempo de serviço na instituição ou tempo de inscrição no Conselho.

Art. 19 - Recursos e protestos contra qualquer fato relativo ao processo eleitoral ou contra 
qualquer candidato eleito, deverão ser encaminhados formalmente à comissão eleitoral, em 
primeira instância, no prazo máximo de 48hs. do pleito e em segunda instância ao COREN-BA.

Art. 20 - Homologados os resultados, os membros eleitos serão empossados pelo COREN-BA.

CAPÍTULO V – DO FUNCIONAMENTO

Art. 21 - A Comissão de Ética em Enfermagem eleita deverá estabelecer cronograma de 
reuniões ordinárias mensais e reunir-se extraordinariamente quando necessário.

Art. 22 - Os atos de sindicância e ou averiguações apurados pela Comissão de Ética deve-
rão ser sigilosos, não lhes sendo vedado, contudo, o aproveitamento de fatos ocorridos, para 
fins educativos e de orientação, desde que preservados os dados de identificação dos envolvi-
dos, bem como circunstâncias que possam fazer induzir a sua autoria;
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Art. 23 - As deliberações da CEEn serão formalizadas por maioria simples, sendo prerroga-
tiva do Presidente o "voto de Minerva" em caso de empate.

Art. 24 - A sindicância deverá ser instaurada mediante:
a) Denúncia por escrito, devidamente identificada e fundamentada;
b) Denúncia por escrito, recebida do Enfermeiro RT;
c) Deliberação da própria CEEn, quando do conhecimento de fato justificável (indícios de 

irregularidades ético disciplinares, praticadas por profissionais de Enfermagem, no exercício 
de suas atividades profissionais);

d) Determinação do Conselho Regional de Enfermagem. 

Art. 25 - Aberta a sindicância, a CEEn  informará o fato aos envolvidos, procedendo a con-
vocação se for o caso, para esclarecimentos, ou solicitando-lhes  manifestação por escrito, no 
prazo de 07 (sete) dias úteis, a partir do conhecimento do ocorrido.

Parágrafo único: o profissional de Enfermagem que não atender às convocações da CEEn, 
deverá ser encaminhado formalmente ao COREN-BA

Art. 26 - Todos os documentos relacionados aos fatos (cópias de prontuários, livros de 
ocorrências e outros), deverão ser mantidos com a Comissão sindicante, para elucidações 
necessárias.

Parágrafo único: o acesso a estes documentos, somente será facultado às partes ou seus 
representantes legais, à comissão de sindicância e à CEEn da instituição, preservando assim 
o sigilo profissional.

Art. 27 – Concluída a coleta de informações, a CEEn deverá reunir-se para analisar e emitir 
relatório final, o qual não poderá formular juízo de valor sobre os fatos apurados, limitando-se 
à narrativa dos trabalhos de apuração.

Parágrafo único -  Caso necessário, a CEEn poderá solicitar novas diligências, para melhor 
elucidar os fatos.

Art. 28 – Quando for evidenciada a existência de indícios de infração ética, cópia da sindi-
cância deverá ser encaminhada ao COREN-BA para a apuração de eventuais responsabilidades 
ético disciplinares.

Art. 29 – Quando o fato for de menor gravidade e que não tenha acarretado danos a 
terceiros, sem enquadramento no Código de Ética Profissional, a CEEn poderá promover con-
ciliação entre as partes envolvidas, além de promover orientações, sempre emitindo relatório 
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e encaminhando-o à Responsável Técnica para conhecimento.
§1º - Ocorrendo a conciliação, a CEEn lavrará em ata específica.
§2º - Não havendo conciliação, a sindicância seguirá seu trâmite norma.

Art. 30 – Ocorrendo denúncia envolvendo um membro da CEEn, o mesmo deverá ser afas-
tado de suas atividades, em caráter preventivo, enquanto perdurar a sindicância.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31 – Na desistência de um ou mais membros efetivos da CEEn, estes serão substituídos 
automaticamente pelos suplentes, obedecendo ao critério de maior número de votos recebidos.

Parágrafo único: No caso previsto no caput deste artigo, a ocorrência deverá ser comuni-
cada ao COREN-BA para conhecimento.

Art. 32 – A ausência sem justificativa a mais de 3 (três) reuniões consecutivas e/ou alternadas, 
excluirá automaticamente o membro efetivo, sendo convocado o suplente correspondente.

Art. 33 – Havendo necessidade de participação de profissionais de outras áreas, estes 
poderão ser ouvidos durante os trabalhos de sindicância na qualidade de convidados, não 
podendo ser compelidos ao comparecimento, comunicando-se o fato ao COREN-BA. 

Art. 34 – O COREN-BA, baseado nos resultados obtidos através dos relatórios enviados 
pela Comissão, promoverá reuniões com os componentes da C.E.E para orientações e esclare-
cimentos, visando o aperfeiçoamento técnico de seus componentes. 

Art. 35 - Esta Portaria entre em vigor na data da sua assinatura.

Salvador, 26 de fevereiro de 2014

 __________________________                  __________________________

 MARIA LUÍSA DE CASTRO ALMEIDA    TÂNIA MARA VALADARES CHAGAS

   Presidente          Primeira Secretária  

               COREN-BA 14.402     COREN-BA   
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