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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº002/CT/2014 

 

 

I. Identificação: Solicitado ao Coren/SC informações acerca da legalidade da 

ministração de curso de primeiros socorros por técnicos de enfermagem. 

 

II. Histórico: De acordo com a solicitante, precisa de esclarecimentos a respeito da 

ministração de curso de Primeiros Socorros por profissional de enfermagem com 

formação técnica. 

 

III.  Solicitação: a requerente solicita informações da legalidade da ministração de curso 

de primeiros socorros por técnicos de enfermagem. 

 

IV. Encaminhamento: Os cursos livres, incluindo neste caso, primeiros socorros, 

regulamentados pela legislação brasileira, atende  a população com objetivo de 

oferecer profissionalização rápida para diversas áreas de atuação no mercado de 

trabalho.  

As escolas que oferecem estes tipos de cursos têm direito de emitir certificado ao 

aluno em conformidade com a lei nº 9394/96 e Decreto nº 2.208/97. 

Entende-se que na criação/implementação de cursos livres, torna-se necessária 

observação ao previsto no Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004, da 

Presidência da República em conformidade com a lei nº 9394/96 em seu Art.7º; 

Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97).  

Importante esclarecer que é uma modalidade de educação não formal de duração 

variável, destinada a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam 

profissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.154-2004?OpenDocument
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Não há exigência de escolaridade anterior, tendo referência no Decreto Federal nº 

2.494/98 e Decreto nº 2.208/97. Independem de autorização dos órgãos de 

educação para serem oferecidos. A Constituição Federal em seu artigo 205, 

“caput”, prevê que a educação é direito de todos e será incentivada pela sociedade. 

Tal prática é defendida também pelo artigo 206/CF que prevê que o ensino será 

ministrado com base em alguns princípios e em seu inciso II: “a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamentos, a arte e o saber”.  

Profissionais de enfermagem que atuam nestes cursos devem respeitar o disposto 

na Lei Nº 94.406/1987, em seu Art.8º em seu inciso II, alínea n) participação em 

programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente 

nos programas de educação continuada.  

E ainda, ao disposto na Resolução Cofen nº 311/2007, especialmente ao disposto 

em seu: 

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

e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz do desempenho seguro 

para si e para outrem;  

Art. 33 – Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, 

exceto em caso de emergência; 

Art.86 – realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa, respeitadas as 

normas ético legais;  

Art.87 – Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidas 

com as pessoas sob sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho. 

E atentar para as proibições, prevista em seu Art.94 – realizar ou participar de 

atividade de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, família ou 
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coletividade seja desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos 

envolvidos. 

              Ante ao exposto, considerando a legislação acima citada e a de enfermagem; o 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, entende que o profissional técnico de 

enfermagem, devidamente capacitado, pode participar em cursos de atualização, desde que 

respeitados os preceitos definidos na legislação em relação a sua competência técnica e 

sua atuação seja diretamente supervisionada por enfermeiro, conforme Decreto Nº94.406 

de 08 de junho de 1987 que regulamenta a lei Nº7.498 de 2 de junho de 1986 em seu Art. 13 – 

as atividades do Técnico e Auxiliar de Enfermagem somente poderão ser exercidas sob 

supervisão, orientação e direção do enfermeiro. 

 

 

Florianópolis, 13 de Janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 

Enfa. Dra.Janete Elza Felisbino 

COREN/SC- 19.407 

Coordenadora da Câmara Técnica 

Designada pela Portaria Coren/SC nº017/2013 


