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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 002/CT/2012 

 

I. Identificação: O Setor de Fiscalização encaminhou a Coordenação de Fiscalização 

memorando solicitando resposta acerca da dúvida da Diretora do depto de ações 

Especializadas de Secretária de Saúde em 25 de junho de 2012. 

 

II. Histórico: A Diretora do Departamento de ações Especializadas  de Secretária de Saúde 

em correspondência na qual questiona a necessidade de supervisão direta ou indireta do 

profissional ENFERMEIRO durante todo o período em que as Unidades de Saúde contam com 

a presença dos profissionais TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. 

 

III.  Solicitação: Orientação por parte do Departamento de Fiscalização do Conselho 

Regional de Santa Catarina no tocante a responsabilidade do enfermeiro na supervisão de 

Técnicos e Auxiliares em Unidades de Saúde. 

 

Encaminhamentos: A Enfermagem, no Brasil divide-se em três funções 

específicas dentro da categoria: Enfermeira/o, profissional com nível superior; 

Técnico de Enfermagem com formação de nível médio e Auxiliares de 

Enfermagem com formação de nível médio com atividades repetitivas. Na Lei do 

Exercício Profissional Nº 7498/86 estão explícitas as atividades de cada um deste 

profissional. No âmbito interno das instituições de saúde a contratação dos 

profissionais da Enfermagem são de responsabilidade da Gestão, mas sempre 

dentro dos limites de cada categoria profissional e do que a Lei do Exercício 

Profissional preconiza e indica  como legal. A supervisão no âmbito da Unidade 

Básica de Saúde e Estratégia Saúde da Família do pessoal da Enfermagem é de 

responsabilidade da/do Enfermeira/o em acordo com a Lei do Exercício 

Profissional Nº7498/86 em seu  Art.15:  

    

“As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta Lei, quando 

exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e 

em programas de saúde, somente podem ser 
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desempenhadas sob orientação e supervisão de 

Enfermeiro.” 

 

  Assim sendo, deve-se: 

Considerando o Código de Ética dos profissionais da Enfermagem, Resolução 

Nº311 de 12 de maio de 2007. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 25 de 

junho de 1986. 

Considerando o Manual de Atenção Básica em Saúde do Ministério da Saúde no 

que se refere à Estratégia Saúde da Família; 

 

  Esclarece-se em que pesem algumas atividades de Enfermagem possam ser realizadas 

por técnicos ou auxiliares, faz-se necessária, sempre, a orientação e supervisão de um 

profissional enfermeiro, ao qual compete privativamente dirigir, planejar, organizar e executar os 

serviços de assistência de Enfermagem. 

 É fato público e notório que a prática de atividade de Enfermagem, em unidade de saúde, 

é em horário pré determinado, conclui-se, pois que é sim, imprescindível, a presença de 

enfermeiro durante todo o período de funcionamento da unidade, (grifo nosso) uma vez 

que, conforme exposto em tais unidades há, em todo momento, a prática de atividades de 

Enfermagem, a qual demanda a existência de um enfermeiro, e para adequação do horário seja 

considerado esta questão. Lembrando que, o fato da unidade ficar aberta por 12 horas já são 

necessários dois enfermeiros em regime de 40 horas ou de  30horas, para que em todos os 

horários tenha a presença do enfermeiro. 

   

Florianópolis, 01 de agosto de 2012. 

 

Helga Regina Bresciani 

Coordenação de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 


