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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 023/CT/2015/RT 

 

Assunto: Reposicionamento e recolocação da imobilização gessada (tala) 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

“É comum recebermos na Unidade Básica de Saúde pessoas com tala gessada 

para realização de curativo de lesão sob a tala. A depender da forma como a tala foi 

confeccionada nem sempre se tem a certeza de que após a realização do curativo, o membro 

foi reposicionado na tala adequadamente para a nova imobilização. 

O questionamento é se o profissional técnico de enfermagem e enfermeiro possui respaldo 

técnico para o reposicionamento e recolocação da imobilização gessada (tala) nos pacientes 

nas Unidades de Atenção Básica. Desde já agradeço.” 

 

I I – Resposta técnica do Coren/SC: 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução 

COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os direitos, responsabilidades e deveres 

que o profissional de enfermagem, deve seguir: 

Art.12 assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre 

de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; 

Art.13. Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para 

outrem; 

Acerca das Proibições da prática profissional da enfermagem, institui o seguinte: 

Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem 

certificar-se da possibilidade de riscos; 

Art.32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança 

da pessoa; 

No que se refere à atuação do profissional da Enfermagem nos cuidados 

ortopédicos observa-se a Resolução COFEN nº 422/2012 que normatiza a atuação dos 
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profissionais de enfermagem nos cuidados ortopédicos e procedimentos de imobilização 

ortopédica. 

Em seu Art. 1º define que a assistência de enfermagem em Ortopedia e os 

procedimentos relativos à imobilização ortopédica poderão ser executados por profissionais 

de Enfermagem devidamente capacitados.  

E em seu parágrafo único. A capacitação a que se refere o caput deste artigo será 

comprovada mediante apresentação ou registro, no Conselho Regional de Enfermagem da 

jurisdição a que pertence o profissional de Enfermagem, de certificado emitido por Instituição 

de Ensino, especialmente credenciada pelo Ministério da Educação ou concedido por 

Sociedades, Associações ou Colégios de Especialistas, da Enfermagem ou de outras áreas do 

conhecimento, atendido o disposto nas Resoluções Cofen nº 389/2011 e 418/2011. 

O Parecer 014/2013 publicado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Paraná 

diz que: 

1 - Os profissionais de Enfermagem possuem conhecimento técnico-científico e 

respaldo legal para atuar na sala de gesso, realizando técnicas de imobilizações ortopédicas 

que abrangem todas as atividades ou procedimentos que façam uso de instrumental para 

confecção e retirada de aparelhos gessados, talas provisórias e outras imobilizações numa sala 

de gesso, tais como executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais 

(imobilizações para dedos); Preparar e executar trações cutâneas; auxiliar o médico 

ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual com uso 

de anestésico local; Preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como 

pequenas suturas e anestesia local para punções e infiltrações e outros procedimentos 

relacionados à ortopedia que possam estar descritos no Manual de Procedimento Operacional 

Padrão. Estas condutas devem ser indicadas pelo médico e supervisionadas pelo Enfermeiro 

durante sua execução. 

2 - As imobilizações especiais ou de risco, tais como as realizadas em pacientes 

anestesiados, as confeccionadas em pós-operatório imediato, as aplicadas em pacientes com 

lesões neurológicas, vasculares ou extensas da pele, as que visem correção em crianças, as 

que necessitem de mesa ortopédica para sua confecção, as que incluam 03 (três) ou mais 
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articulações e as que sigam à redução ou manipulação, serão procedidas, necessariamente, 

com a participação direta do médico assistente. 

3 – O profissional de enfermagem deverá recusar-se a realizar todo e qualquer 

procedimento do qual não se achar apto a executá-lo; 

4 – As instituições de saúde deverão apresentar ao Conselho Regional de 

Enfermagem registro de capacitação dos profissionais de Enfermagem que atuarão na sala de 

gesso; 

5 – As instituições deverão apresentar ao Conselho Regional de Enfermagem, 

Protocolos Institucionais de Atendimento na sala de gesso. 

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com 

base na lei do exercício profissional de enfermagem, considera o reposicionamento e 

recolocação da imobilização gessada, um procedimento que deve ser realizado por 

profissional técnico de enfermagem devidamente capacitado para executar procedimentos 

ortopédicos. Importante ressaltar que a Lei 7498/1986, em seu art. 13, versa sobre a 

necessidade de supervisão direta do profissional Enfermeiro quando tais procedimentos forem 

realizados por Técnicos de Enfermagem. O profissional de enfermagem tem o dever de 

recusar-se a realizar todo e qualquer procedimento do qual não se considerar apto a executá-

lo. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 19 de agosto de 2015. 

 

Enfª. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58205 

 

Revisado pela Direção em 20/08/2015. 
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