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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº003/CT/2014 

 

 

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

de  teste de dinamometria por profissional de enfermagem. 

 

II. Histórico: De acordo com a solicitante, precisa de esclarecimentos acerca das 

competências do técnico de enfermagem, no que diz respeito a realização e 

assinatura como profissional responsável do teste de dinamometria. A solicitante 

informa que este exame é uma recomendação do ministério do trabalho e que tem 

interesse nesta informação, pois assim que virar norma, a empresa onde trabalha 

irá iniciar a realização deste exame.  

 

III.  Solicitação: a requerente solicita informações da legalidade da realização do teste de 

dinamometria por profissional de enfermagem. 

 

IV. Encaminhamento: Os Dinamômetros servem para medir a força de tração exercida 

pelos braços de uma pessoa, utilizado em exames médicos para identificar lesões 

ocupacionais nos braços e nos ombros dos trabalhadores e para testes em 

determinados processos de seleção e recrutamento de pessoal para determinadas 

atividades que exigem este tipo de resistência. 

Existem vários tipos de dinamômetros, segue um modelo ilustrado abaixo: 

 

                   Fig.1 - Dinamômetro Capacidade de 200kgf  
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Foto: Candidata faz prova de dinamometria dorsal no 

8ºBatalhão  de Polícia do Exército, em São Paulo 

(Foto: Adriana Manfredini/Correios). 

 

 

Neste teste utiliza-se o dinamômetro para medir a força na região dos ombros e das 

costas. Existem vários outros tipos de aparelhos e testes. 

 

 De acordo Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho(ANENT), “o 

Enfermeiro do Trabalho poderá mensurar através do teste de dinamometria, 

emitindo resultado e assinando o procedimento realizado, pois em caso de alteração 

o Médico do Trabalho realizará o devido encaminhamento ao médico ortopedista 

para avaliação e conduta”. (http://www.anent.org.br/contato/duvidas-frequentes. 

http://www.anent.org.br/contato/duvidas-frequentes.%20Acesso%20em%2020.10.13
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Acesso em 20.10.13.). A ANENT, salienta a importância da qualidade do 

procedimento realizado, visando um resultado confiável (calibração e manutenção 

do aparelho, procedimento correto, cabendo ao profissional à realização de cursos 

de treinamento e atualização).  

 

                A portaria n.° 11, de 17 de setembro de 1990, (publicada no DOU em 20/09/90 – 

seção 1 – pág. 18.175) altera a norma regulamentadora NR-4, dando nova redação aos itens 

4.4 e 4.7 e revoga a NR-27. 

                  Em seu Art. 1º, item 4.4.1. - Para fins desta Norma Regulamentadora, as empresas 

obrigadas a constituir Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho deverão exigir dos profissionais que os integram comprovação de que satisfazem os 

seguintes requisitos:  

c) Enfermeiro do Trabalho - enfermeiro portador de certificado de conclusão de curso de 

especialização em Enfermagem do Trabalho, em nível de pós-graduação, ministrado por 

universidades ou faculdade que mantenha curso de graduação em Enfermagem. A inclusão do 

enfermeiro do trabalho na equipe de saúde ocupacional aconteceu por meio da portaria nº 

3.460 do ministério do trabalho. 

d) Auxiliar de Enfermagem do Trabalho - auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem 

portador de certificado de conclusão de curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do 

Trabalho, ministrado por instituição especializada reconhecida e autorizada pelo Ministério da 

Educação. O auxiliar de enfermagem do trabalho foi incluído na equipe de saúde ocupacional 

em 1972 pela portaria nº 3.237 do ministério do Trabalho. 

A Enfermagem do Trabalho caracteriza-se por um conjunto de ações educativo assistenciais, 

que visam interferir no processo trabalho-saúde-adoecimento, no sentido de promover e 

valorizar o ser humano. 

Funções Básicas da Enfermagem do Trabalho 
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 Dinamometria; 

 Acuidade visual; 

 Antropometria e verificação de sinais vitais; 

 Curativos e administração de medicações prescritas; 

 Coleta de material para exames laboratoriais; 

 Campanhas de vacinação; 

 Campanhas de promoção à saúde; 

 Desinfecção e esterilização de materiais. 

 Realização de palestras direcionadas à saúde; 

 Treinamento DST/AIDS e primeiros socorros para membros da CIPA e Brigada de 

Emergência; 

 Desenvolvimento de peças teatrais com temas relacionados à saúde e prevenção de 

acidentes durante a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho; 

 Elaboração de temas sobre saúde para jornais e murais internos da empresa. 

 Organizar o ambulatório de saúde ocupacional; 

 Organizar arquivos da empresa; 

 Controlar e enviar equipamentos para manutenção em fornecedores selecionados; 

 Controlar e enviar equipamentos para calibração anual em fornecedores selecionados; 

 Controlar estoques e datas de vencimento de materiais e medicamentos. 

       Profissionais de enfermagem que atuam em saúde do trabalhador devem respeitar o 

disposto na Resolução Cofen Nº 311/2007 especialmente em seus 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. 36 – 

Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e 

liberdade; Art.38 – Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências 
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decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de 

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

normas ético legais;  

              Ante ao exposto, considerando a legislação acima citada; o Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina entende que o profissional Enfermeiro do Trabalho poderá 

realizar o teste de dinamometria, emitindo resultado e assinando o procedimento realizado, 

conforme determinado pela ANENT,desde que devidamente capacitado, sendo que os 

profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem podem auxiliar o enfermeiro na realização 

do referido procedimento.  

 

Florianópolis, 14 de Janeiro de 2014. 

 

 

 

Enfa. Dra.Janete Elza Felisbino 

COREN/SC- 19.407 

Coordenadora da Câmara Técnica 

Designada pela Portaria Coren/SC nº017/2013 


