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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 006/CT/2015/RT 

 

Assunto: Autonomia do Enfermeiro no remanejamento de Recursos Humanos da 
Enfermagem de um setor para outro. 

 

I - Solicitação recebida pelo Coren: 

“[...] quando da ausência sem justificativa de um profissional de enfermagem, mais 

especificamente, Técnico de Enfermagem, que labora em um determinado setor de internação, 

se a enfermeira responsável pode determinar a redistribuição dos Técnicos de Enfermagem 

lotados em outros setores para suprir as necessidades diante daquela falta? Como também 

caso o servidor não respeite tal determinação, se comete alguma infração ético profissional?” 

 

II - Resposta técnica do COREN/SC: 

O contexto da sua solicitação remete a três questões que precisam ser devidamente 

pontuadas: (1) ausência ao trabalho sem justificativa; (2) redistribuição dos profissionais de 

enfermagem nos setores de atendimento; e (3) desrespeito pelo profissional de enfermagem a 

uma ordem de seu superior. Observa-se que a causa desencadeadora do transtorno apontado, 

ocorre em função da “DA AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA”, de profissionais de 

enfermagem ao trabalho. Neste quesito, é importante seguir as recomendações específicas da 

legislação que regem os contratos destes trabalhadores, aplicando as medidas corretivas 

previstas ou programas de motivação por assiduidade que possam minimizar os impactos 

negativos destas ausências. No caso da CLT, tais medidas estão previstas em seus Art.471 a 

476. Considerando tratar-se de profissionais em regime estatutário, tais questões estão 

previstas nas normas legais adotadas pelo Estado de Santa Catarina aos seus servidores.  A 

“REDISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM” nos setores de 

atendimento, pela chefia de enfermagem, deve seguir as normas técnicas e legais da 

Instituição a qual está vinculado. Neste caso, buscar esclarecimentos sobre as bases legais do 

Concurso Público ou Processo Seletivo, gerador da inserção do trabalhador de enfermagem no 

provimento de cargo na respectiva instituição. Normalmente, a vaga está relacionada com o 
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provimento de cargo na equipe de enfermagem da Instituição, devendo posteriormente ser 

alocado de acordo com a necessidade dos respectivos setores. Entretanto, dependendo da 

complexidade dos serviços a serem executados, podem ser especificados os setores em que 

estes trabalhadores serão alocados. Assim sendo, quando o provimento foi para um cargo 

específico, o trabalhador tem direito a permanecer em seu local de trabalho. Por outro lado, o 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem recomenda em seus Artigos que os 

profissionais de enfermagem devem: 

Art. 6º - Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na 

solidariedade[...]; 

Art.16 - Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofe

reçam  segurança[...];  

Art.21 - Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperí

cia,  negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. 

Art.63 - Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que pro

movam a  própria segurança e a da pessoa, família e coletividade sob seus cuidados[...]. 

Portanto, independente das questões legais que envolvem o provimento do cargo nas 

instituições, os profissionais de enfermagem, ao negar colaboração nas atividades de 

enfermagem de qualquer natureza, podem incorrer em desobediência ao Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, uma vez que a equipe de enfermagem é responsável 

solidariamente por todos os sujeitos aos quais presta cuidados. 

O “DESRESPEITO A UMA ORDEM DE SEU SUPERIOR” pelo profissional de 

enfermagem, é uma questão de respeito à hierarquia, que deve estar previsto nas normas 

legais da instituição, determinados os respectivos encaminhamentos de acordo com o grau de 

desrespeito apresentado. A Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986 em seu Art. 15. As 

atividades dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, quando exercidas em instituições de 

saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob 

orientação e supervisão de Enfermeiro. O Decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987, que 

regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre o exercício da enfermagem, 

prevê: 

Art. 8 Ao Enfermeiro incumbe: 
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a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 

saúde, pública ou 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; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de enfermagem;  

E, em seu Art. 13. As atividades relacionadas nos Arts. 10 e 11(Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem) somente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção de 

Enfermeiro. 

A legislação deixa claro que à coordenação da equipe de enfermagem, deve ser 

realizado pelo profissional enfermeiro, o que supõe uma hierarquia nos serviços de 

enfermagem, que deve ser acatada por todos os seus integrantes, em respeito aos princípios 

éticos e legais preconizados para a categoria, pelo Sistema Cofen/Coren. 
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