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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 002/CT/2015/RT 

 

Assunto: Enfermeiro Coordenador de UTI 

 

I –Solicitação recebida pelo Coren: 

Tal como diz a RDC n°7 sobre a necessidade de especialização em terapia intensiva 

ou outra especialidade relacionada ao paciente grave. Gostaria de saber se eu poderia assumir 

a coordenação de uma UTI, pois possuo o título de especialista em circulação extracorpórea 

pela SBCEC. 

 

II –Resposta técnica do Coren: 

A Resolução - RDC Nº 7, de 24 de Fevereiro de 2010 que dispõe sobre os  requisitos  

mínimos  para funcionamento  de  Unidades  de  Terapia Intensiva e dá outras providências, 

na Seção III / Recursos Humanos diz que: 

Art. 12 As atribuições e as responsabilidades de todos os profissionais que atuam na 

unidade devem estar formalmente designadas, descritas e divulgadas aos profissionais que 

atuam na UTI.  

Art. 13 Deve  ser  formalmente  designado  um  Responsável  Técnico  médico,  um  

enfermeiro coordenador  da  equipe  de  enfermagem  e  um  fisioterapeuta  coordenador  da  

equipe  de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos. [...] 

§ 2º Os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem ser especialistas em 

terapia intensiva ou em outra especialidade  relacionada  à  assistência  ao  paciente  grave,  

específica para a modalidade de atuação (adulto, pediátrica ou neonatal). 

No Art. 11 da Lei do Exercício Profissional nº 7.498 de 25 de junho de 1986 diz que é 

privativo do enfermeiro [...] planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 

dos serviços da assistência de Enfermagem; cuidados diretos de Enfermagem a pacientes 

graves com risco de vida; cuidados de Enfermagem de maior complexidade e que exijam 

conhecimento de base cientifica e capacidade de tomar decisões imediatas. [...] 
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Diante do acima exposto esta Câmara Técnica entende que à luz dos instrumentos 

legais que regem a atuação do Enfermeiro Coordenador de UTI e a especialização em 

Circulação extracorpórea como especialidade relacionada a assistência ao paciente grave, 

consideramos que não há impedimento para que assumas a coordenação de uma UTI. 

 

Bases de consulta: 

COREN/SC. Cadernos de Enfermagem, vol 1, Revisado e Atualizado. 

 

Florianópolis, 23 de abril de 2015.  

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado Pela Direção em 04 de maio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


