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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 006/DEFISE/2012 

 

I. Identificação: O Setor de Fiscalização recebeu solicitação de Enfermeira em  24 de 

setembro de 2012. 

 

II. Histórico: A solicitante questiona o papel do enfermeiro (a) no Serviço de Tomografia  de 

um hospital de grande porte. 

 

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

Regional de Santa Catarina no tocante as ações do (a) enfermeiro (a) no serviço de 

Tomografia Computadorizado. 

 

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

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

Técnicos (as) 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 diversos 

serviços e procedimentos de 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.  

O Conselho Federal de Enfermagem na Resolução 211/1998 regulamenta a 

atuação dos profissionais de Enfermagem nos serviços de Radioterapia, Medicina 

Nuclear e Imagem. Com Objetivos de assegurar a qualidade da assistência 

prestada pelos profissionais de Enfermagem aos clientes submetidos à radiação 

ionizante em níveis hospitalar e ambulatorial, assim como promover a 

humanização do atendimento a clientes submetidos à irradiação ionizante em 

níveis hospitalar e ambulatorial. 

Os profissionais de Enfermagem devem integrar a equipe multiprofissional em 

conformidade com a legislação vigente. 
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 A competência do (a) Enfermeiro (a) em radioterapia, medicina nuclear e serviços 

de imagem é planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as 

atividades de Enfermagem, em clientes submetidas à radiação ionizante, 

alicerçados na metodologia assistencial de Enfermagem; 

participar de protocolos terapêuticos de Enfermagem, na prevenção, tratamento e 

reabilitação, em clientes submetidos à radiação ionizante; 

assistir de maneira integral aos clientes e suas famílias, tendo como base o 

Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e a legislação vigente; 

promover e difundir medidas de saúde preventivas e curativas através da 

educação aos clientes e familiares através da consulta de Enfermagem; 

participar de programas de garantia da qualidade em serviços que utilizam 

radiação ionizante, de forma setorizada e global; estabelecer relações técnico-

científicas com as unidades afins, desenvolvendo estudos investigacionais e de 

pesquisa; formular e implementar Manuais Técnicos Operacionais para equipe de 

Enfermagem nos diversos setores de atuação; formular e implementar Manuais 

Educativos aos clientes e familiares, adequando-os a sua realidade social; manter 

atualização técnica e científica de manuseio dos equipamentos de radioproteção, 

que lhe permita atuar com eficácia em situações de rotina e emergenciais, visando 

interromper e/ou evitar acidentes ou ocorrências que possam causar algum dano 

físico ou material respeitando as competências dos demais profissionais. 

A Competência do profissional de nível médio de Enfermagem em radioterapia, 

medicina nuclear e serviços de imagem é  executar ações de Enfermagem a 

clientes submetidos à radiação ionizante, sob a supervisão do Enfermeiro, 

conforme Lei no 7.498/86, art. 15 e Decreto no 94.406/87, art. 13; e atuar no 

âmbito de suas atribuições junto aos clientes submetidos a exames radiológicos, 

assim como na prevenção, tratamento e reabilitação a clientes submetidos à 

radiação ionizante. 

 Assim sendo, deve-se: 

Considerando o Código de Ética dos profissionais da Enfermagem, Resolução 

Nº 311 de 12 de maio de 2007. 
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Considerando a Resolução 211/1998 de 01 de julho de 1998 que dispõe sobre a 

atuação dos profissionais de Enfermagem que trabalham com radiação ionizante. 

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

junho de 1986. 

Considerando o Decreto nº 94.406/1987 de 08 de junho de 1987 que 

regulamenta a Lei do exercício Profissional. 

 

  Esclarece-se em que as atribuições dos profissionais de Enfermagem em Serviços de 

radioterapia e imagem está regulamentada pela legislação vigente. É, fato público e notório que 

a prática de atividades de Enfermagem nas diversas  áreas incluindo este serviço, em instituição 

de saúde, necessita de conhecimento especifico na área, e, o profissional de nível médio de 

Enfermagem somente pode atuar sob a supervisão e orientação do (a) enfermeiro (a).  

  

 

Florianópolis, 04 de outubro de 2012. 

 

 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Coordenação de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 


