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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 018/CT/2015/RT 

 

Assunto: Declaração de comparecimento em consulta médica 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC: 

“(…) solicita parecer do COREN – SC sobre a possibilidade de uma Enfermeira 

atestar o comparecimento à Consulta Médica. Esclarece que a solicitação tem fins de 

resguardo em processo judicial. Anexa à solicitação uma cópia de declaração de 

Comparecimento (impresso do Município de...) assinada pela Enfermeira (…).” 

 

II – Fundamentação e análise:  

Considerando o parecer nº 20/2012 do COFEN/CTLN, que dispõe sobre a 

validade da declaração de comparecimento à consulta de enfermagem e se fundamenta em 

França e Viegas (2011) para distinguir atestado de declaração. No atestado quem firma 

realizou o atendimento enquanto que a declaração é a informação de que o usuário esteve no 

serviço. Ambos configuram-se em relato de testemunho e servem para que o paciente possa 

justificar o tempo ausente no trabalho (desde que o empregador concorde) e, com isso, ficar 

livre de punição.  

A declaração de comparecimento tem a função de indicar que o usuário esteve 

presente num determinado lugar e período para submeter-se a uma consulta ou procedimento, 

o que remete ao entendimento de que o Enfermeiro está legalmente respaldado para emitir tal 

declaração, haja vista que a Consulta de Enfermagem está respaldada na legislação do 

exercício de enfermagem no Art. 11º da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Art. 8 º do 

Decreto n 94.406 de 08 de junho de 1987, bem como, na Resolução COFEN n° 358 (2009) 

que versa sobre a Sistematização da Assistência de enfermagem e a aplicação do Processo de 

Enfermagem, onde uma de suas etapas é o Diagnóstico de Enfermagem, confirmando então o 

enfermeiro como profissional diagnosticador. (BRASIL, 1986; BRASIL, 1987; COFEN, 

2012; COFEN, 2009).  

 Com base no exposto concluímos que, salvaguardados os princípios éticos relativos 

ao assunto, preferencialmente a declaração de comparecimento deverá ser emitida pelo 
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profissional executor do atendimento. Contudo, considerando a heterogeneidade dos serviços, 

o Enfermeiro poderá emitir declaração de comparecimento ao usuário do serviço de saúde 

onde está inserido, quer para consulta de enfermagem, consulta médica, exames, vacinas ou 

demais procedimentos, desde que confirmado atendimento. Esta resposta técnica está 

fundamentada no parecer COREN-SC Nº 016/CT/2008. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 15 de maio de 2015. 

 

 

Enfª. Msc. Maria Catarina da Rosa 

Parecerista 

Câmara Técnica de Atenção Básica 

Coren/SC 62308 

             

Aprovado pela Câmara Técnica de Atenção Básica: 

Enfª. Esp. Elizimara Ferreira Siqueira – Coordenadora - Coren /SC 82888 

Enfª. Msc. Márcia Sueli Del Castanhel - Coren/SC 58650 
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