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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 003/CT/2012 

 

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

memorando solicitando resposta acerca da dúvida de Gerente de Enfermagem em 10 

de julho de 2012. 

 

  

 

II. Histórico: A Gerente de Enfermagem em correspondência na qual questiona se o 

certificado de Formação em socorrista em atendimento pré – hospitalar, condutores de veículos 

de emergência e bombeiro voluntário dão respaldo técnico para a confecção de talas e gessos. 

 

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

Regional de Santa Catarina no tocante as ações do profissional de Enfermagem na confecção 

de talas e gesso. 

 

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

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

Técnico 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 que atuam nos cuidados 

ortopédicos e procedimentos de imobilização ortopédica são de responsabilidade 

da Gestão, mas sempre dentro dos limites de cada categoria profissional e do que 

a Lei do Exercício Profissional e a Resolução 422/2012 preconizam e indicam  

como legal. De acordo com a Resolução 422/2012 em seu  Art. 1º e parágrafo 

único:  

 

“A assistência de Enfermagem em Ortopedia e os 

procedimentos relativos à imobilização ortopédica poderão 
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ser executados por profissionais de enfermagem devidamente 

capacitados.” 

 

Parágrafo único: A capacitação a que se refere o caput neste 

artigo será comprovada mediante apresentação ou registro no 

Conselho Regional de Enfermagem da jurisdição a que 

pertence o profissional de Enfermagem, de certificado emitido 

por Instituição de Ensino, especialmente credenciada pelo 

Mnistério da Educação ou concedido por  sociedades, 

Associações ou colégio de Especialistas da Enfermagem ou 

de outras áreas de conhecimento, atendido o disposto nas 

Resoluções COFEn nº 389/2009. 

  

  Assim sendo, deve-se: 

Considerando o Código de Ética dos profissionais da Enfermagem, Resolução 

Nº 311 de 12 de maio de 2007. 

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

junho de 1986. 

Considerando  a Resolução 422/2012 de 11 de abril de 2012 que normatiza a 

atuação dos profissionais de Enfermagem nos cuidados ortopédicos e 

procedimentos de imobilização ortopédica. 

 

  Esclarece-se em que pesem a importância dos cursos realizados pelos profissionais dos 

certificados apresentados temos a dizer o seguinte:  nos programas dos Cursos de Bombeiro 

Voluntário, para  Condutores de Veículos de Emergência e Formação de Socorrista em 

Atendimento Pré – Hospitalar  não certifica profissionais de Enfermagem nos cuidados 

ortopédicos e procedimentos de imobilização ortopédica. 

 

 É fato público e notório que a prática de atividades de Enfermagem nesta área, em 

instituição de saúde, necessita de conhecimento especifico na área, conclui-se, pois que é 

sim, imprescindível, o conhecimento adequado do profissional para o desempenho das 

funções como manipulação de imobilizações e técnicas do uso de gesso (grifo nosso).  
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 Diante dos fatos e argumentos trazidos aqui, recomendamos que a instituição  contrate 

profissionais de Enfermagem com registro da Especialização  em Cuidados Ortopédicos e 

Procedimentos de Imobilização Ortopédica neste conselho. 

 

 

 

Florianópolis, 02 de agosto de 2012. 

 

 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Coordenação de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 


