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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 005/CT/2015/RT 

 

Assunto: Enfermeiro assumir supervisão de cuidador em Instituição de Longa 

Permanência. 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

Trata-se de expediente encaminhado ao Coren/SC, solicitando resposta sobre 

Enfermeiro assumir supervisão de cuidador em Instituição de Longa Permanência. 

 

II – Resposta Técnica do Coren/SC: 

É certo que o envelhecimento é um processo natural ao ser humano e que de maneira 

alguma pode ser considerado doença ou incapacitação, porém a idade avançada acarreta 

perdas funcionais no indivíduo, tornando necessária uma adequação no seu estilo de vida e no 

meio em que vive.  

A Lei N° 8.842/1994, que Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho 

Nacional do Idoso e dá outras providências, tem por objetivo assegurar os direitos sociais do 

idoso (pessoas maiores de 60 anos de idade), criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Em seu Art. 3°, inciso I define que 

a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da 

cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e 

o direito à vida. 

Esta mesma Lei no seu Art. 10°, Inciso II estabelece que quanto às Ações 

Governamentais é de competência da área da saúde, item a) garantir ao idoso a assistência à 

saúde, nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde; item b) prevenir, 

promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas profiláticas; 

item c) adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com 

fiscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde; item g) realizar estudos para detectar 

o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso, com vistas a prevenção, 

tratamento e reabilitação. 
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Os idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em seu 

domicílio vivem em Instituições de longa permanência, que são estabelecimentos para 

atendimento integral institucional de idosos dependentes ou não dependentes. Essas 

instituições devem dispor de equipes multidisciplinares para oferecer atenção completa aos 

que usam o serviço. No contexto da equipe multidisciplinar estão inseridos os profissionais de 

Enfermagem. O principal requisito para esses profissionais atuarem nas Instituições em 

questão é conhecer o processo de envelhecimento para determinar as ações que possam 

atender integralmente as necessidades dos idosos residentes. 

Os acompanhantes de Idosos zelam pelo bem-estar da pessoa assistida. Esta atividade 

foi recentemente classificada como ocupação pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 

passando a constar na tabela da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob o código 

5162-10. 

Entende-se que quando o idoso residente da Instituição de Longa Permanência 

apresentar qualquer alteração no seu processo de saúde e doença que requeira cuidados de 

enfermagem, este deve ser embasado na Lei do Exercício Profissional nº 7.498/1986 que foi 

regulamentada pelo Decreto 94.406/1987, e diz no seu parágrafo único que a enfermagem é 

exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de 

Enfermagem e pela Parteira respeitados os respectivos graus de habilitação. 

A mesma lei no Art. 11 descreve que: O Enfermeiro exerce todas as atividades de 

enfermagem, cabendo-lhe, I- privativamente: a) direção do órgão de enfermagem integrante 

da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade 

de enfermagem; b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 

técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. No Art. 15 afirma que as 

atividades do Auxiliar de Enfermagem e do Técnico de Enfermagem, somente podem ser 

desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. 

Importante salientar que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece nos direitos, 

responsabilidades e deveres que o profissional de enfermagem deverá respeitar:  

Art.12 - assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem 

livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; 
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Art.13 - Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal 

e somente aceitar cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para 

outrem; 

No que se refere às Proibições acerca da prática profissional da enfermagem, 

destacamos o seguinte: 

Art.32 - Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a 

segurança da pessoa; 

 

 Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, 

entende de acordo com a legislação que regulamenta a atuação dos profissionais de 

enfermagem que os profissionais de enfermagem não são supervisores/responsáveis técnicos 

pelos cuidadores, visto que estes não fazem parte da equipe de enfermagem. Salienta-se que 

as atividades de enfermagem não competem a outras ocupações como, por exemplo, 

acompanhantes/cuidadores de idosos e recomenda-se a contratação de Enfermeiros e Técnicos 

em Enfermagem como responsáveis pelo cuidado terapêutico do idoso em Instituição de 

Longa Permanência quando os idosos assim requisitarem. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 18 de junho de 2015. 

 

 

Enf.ª  MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 

 

Revisado pela Direção em 29 de junho de 2015.  

 

Bases de consulta:  



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

BRASIL. Lei N° 8.842/1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o 

Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob o código 5162-10. 

 


