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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº003 /CT/2013 

 

 

I. Identificação: Chefe do Serviço de Enfermagem da clínica de neonatologia do 

Hospital [...] solicita posição do Coren/SC sobre conduta diante da Decisão 

Coren/SC nº01/2006, que designa a coleta de gasometria como atividade privativa 

do enfermeiro. 

 

 

II. Histórico: De acordo com a requerente tal solicitação se dá pela especificidade do 

cuidado ao prematuro grave, onde nem sempre o enfermeiro de plantão consegue 

realizar a gasometria, o que implica em agravo a tomada de condutas, 

principalmente em casos graves e delicados[...]temos em nosso setor, técnicos de 

enfermagem com habilidade para tal, que poderiam realizar a coleta, com a 

supervisão direta do enfermeiro, evitando o atraso ou impossibilidade da coleta de 

exames, bem como, punções repetitivas,causando dor e estafa ao neonato[...]. 

 

III.  Solicitação: Esclarecer se o procedimento de coleta de amostra de sangue arterial 

pode ser realizado por Técnica/o de Enfermagem 

 

IV. Encaminhamento: Consta da Lei que Regulamenta o Exercício Profissional da 

Enfermagem as atividades privativas da/o Enfermeira/o, da/o Técnica/o de 

Enfermagem, como dos demais profissionais da categoria. Neste sentido, na Lei 

nº7.498/86 em seu Art. 2. Parágrafo único: 

 

A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo 

técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, 

respeitados os respectivos graus de habilitação. 

 

            Em seu Art.11, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe 

privativamente, alínea m)   

 

Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que 

exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar 

decisões imediatas. 



 

 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 

 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

 

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

E-mail: coren-sc@coren-sc.org.br – Site: www.corensc.gov.br 

 

2 

  

 

                 O decreto nº94.406 do Conselho Federal de enfermagem, que regulamenta a Lei 

nº7.498/86, em seu Art.10 apresenta atividades da/o Técnica/o de Enfermagem no qual 

constando no inciso I alínea b: 

 

I – Assistir ao Enfermeiro: 

                                      

 b) na prestação de cuidados diretos de Enfermagem 

     a pacientes em estado grave. 

     

                        E no Art.10, inciso II:  

 

II – Executar atividades de assistência de Enfermagem, 

excetuadas as privativas do enfermeiro e as referidas no 

Art.9 do Decreto. 

 

A coleta de sangue arterial consiste em técnica complexa, pela necessidade de 

conhecimentos específicos da anatomia e da fisiologia humana, requer punção percutânea da 

artéria braquial, radial ou femoral, ou ainda amostra de uma linha arterial. Há uma série de 

cuidados que necessitam da habilidade e controle por parte do Enfermeiro, para tanto as 

complicações advêm de fragilidades na punção, lesões do vaso ou nervo radial e/ou espasmo 

arterial. 

O Conselho Regional de Santa Catarina, entende por meio da Lei regulamentadora do 

exercício da Enfermagem e por meio da Decisão COREN/SC Nº 001/2006, que dispõe sobre 

a atualização e ampliação das normas relativas à execução dos cuidados ou procedimentos de 

Enfermagem e os valores mínimos a serem cobrados pela prestação de serviços, que somente 

as/os enfermeiras/os podem realizar a coleta de sangue arterial entre os membros da equipe de 

Enfermagem. 

  

 

Florianópolis, 17 de junho de 2013. 
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Enfa. Dra.Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN/SC- 19.407 


