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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 009/DEFISE/2012 

 

 

 

I. Identificação: A Responsável Técnica de Secretária Municipal de Saúde   

encaminhou solicitação de resposta acerca das dúvidas sobre o se a retirada de 

ponto precisa de prescrição médica em 14 de novembro de 2012. 

 

            

II. Histórico: É necessário a receita médica para a retirada de pontos em unidades 

de saúde.  

 

III. Solicitação: Orientação por parte deste Conselho no tocante a exigência de 

prescrição médica de retirada de pontos. 

 

Encaminhamentos: Cirurgia é uma das terapêuticas da medicina, portanto a 

retirada de ponto faz parte desta terapeutica. A Responsabilidade da 

Enfermagem na retirada de pontos nos leva a algumas reflexões para um 

prática segura com qualidade de assistencia: na Lei do Exercício 

profissional 7.498 de 25 de junho de 1986, cabe ao enfermeiro realizar 

entre outras atribuições no artigo 11 privativamente os cuidados de 

Enfermagem de maior complexidade e como integrante da equipe de saúde a 

participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais. 

Como retirada de ponto faz parte do plano assistencial do paciente que foi 

submetido a uma cirurgia ou procedimento para tratamento de feridas 

cortocontusa, pode ser feita de duas maneiras: ou pela prescrição médica ou 

como parte de uma protocolo multiprofissional de atendimento a pacientes 

com necessidade de retida de pontos.  
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No Código Civil Brasileiro no Art. 186 diz que “Aquele que por ação ou 

omisssão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Portanto, no 

ato de retirada de ponto  além da indicação do médico ou protocolo 

multiprofissional, o profissional de enfermagem tem que estar apto para a 

realização do procedimento já que entre a conduta realizada e o resultado 

final leva a responsabilidade civil comprovada. 

 

 

O Código  de Defesa do Consumidor no Art 6º enfatiza que “ São direitos  

básicos do consumidor: I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os 

riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos”. 

 

No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem Resolução Cofen nº 

311/2007 no art. 13 nas Responsabilidades e Deveres o profissional deve 

“Avaliar criteriosamente sua competencia técnica, cientifica, ética e legal e 

somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho 

seguro para si e outrem”. E nas Proibições no seu art. 33 “Prestar serviços 

que por sua natureza compete a outro profissional, exceto em caso de 

emergencia”.   

 

 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. 
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Considerando o Código Civil Brasileiro e o código de Defesa do 

Consumidor estabelece os direitos básicos do cidadão brasileiro. 

 

IV.   Esclarece-se que a retirada de ponto é um procedimento que deve haver 

prescrição médica ou protocolo da equipe multiprofissional, pois a Enfermagem deve 

executar o procedimento de maneira segura e com qualidade ao individuo que 

necessita desta ação terapêutica.  

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2012. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Assessora de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 

 

 

 


