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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 008/DEFISE/2013 

 

 

I. Identificação: O Coren/SC recebeu no Fale Conosco questionamento de profissional de 
Enfermagem solicitando resposta acerca das sobre a atribuição dada aos técnicos de enfermagem 
no local onde trabalho de retirada e guarda de prontuários do arquivo, em 4 de janeiro de 2013. 

 
 

 
 

II. Solicitação: Orientação por parte do DEFISE no tocante a responsabilidade do técnico de 
enfermagem na retirada e guarda de prontuários. 

 

 

Encaminhamentos: A Enfermagem, no Brasil divide-se em três funções específicas dentro da categoria: 
Enfermeira/o, profissional com nível superior; Técnico de Enfermagem com formação de nível médio 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 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 Prontuário do paciente reúne todas as informações do paciente durante os momentos em que ele 
precisou do atendimento na unidade de saúde  que constituem  de documentos essenciais para elucidação 
de questões jurídicas, éticas e da evolução do paciente. 
 

As atividades burocráticas  e administrativas estão dentro das ações que um profissional da saúde deve 

exercer. Entre as atribuições do técnico de Enfermagem nesta equipe de enfermagem pelo  Decreto n° 
94.406/1987 no artigo 10, item II – realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
Como integrante da equipe de saúde na Portaria do Ministério da Saúde n° 2488/2011 no capítulo que 

descreve as características do Processo de trabalho das equipes de Atenção Básica  no que se refere as 
atribuições da equipe de saúde no item  II – programação e implementação das atividades de 

atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de 
intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de freqüência, risco, 
vulnerabilidade e resiliência.  

Entre os Princípios Fundamentais do Código de Ética da Enfermagem “O profissional de enfermagem 
participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde 
da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a 
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 Assim sendo, deve-se: 

Considerando o Código de Ética dos profissionais da Enfermagem, Resolução Nº311 de 12 

de maio de 2007. 

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

1986. 

Considerando o Decreto nº 94.406 de 8 de junho de 1987. 

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde n° 2.488 de 21 de outubro de 2011. 

Considerando Decisão Coren/SC 003 de 10 de janeiro de 2006. 
 
 
 

  Esclarece-se que atividades burocráticas e ou administrativas como retirada e guarda de 

prontuários podem ser realizadas pelos profissionais de Enfermagem de nível médio conforme 

diretrizes elaboradas descritas nas atribuições e Regimento Interno do Serviço de Enfermagem 

da Secretária Municipal de Saúde. Lembrando que estás atribuições e regimento devem seguir a 

legislação vigente e amplamente discutida com a equipe de trabalho seguindo os princípios de  

autonomia e respeito aos preceitos éticos e legais da categoria de Enfermagem. 

 

 

 

 Florianópolis, 09 de janeiro de 2013. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação 
da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-
administrativa dos serviços de saúde.”      

Além disto, a Decisão Coren-SC 003 de 2006 no seu artigo 3° item b diz que o enfermeiro responsável 
técnico de unidade de saúde pública ou privada deve organizar o Serviço de Enfermagem de acordo com a 
especificidade da instituição, providenciando: o Regimento Interno do Serviço de Enfermagem, o Manual 
de Normas e Rotinas e as atribuições da equipe de Enfermagem. 
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