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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 007/CT/2014 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica sobre a legalidade da realização 

por profissional de enfermagem de cuidados ortopédicos e procedimentos de imobilização 

ortopédica. 

 

                  

II. Histórico: A Enfermeira solicita resposta técnica acerca a legalidade da realização por 

profissional de enfermagem de cuidados ortopédicos e procedimentos de imobilização 

ortopédica, uma vez que trabalha em um hospital, onde há atendimento semanal de 

ortopedia para avaliação de traumas[...] que o profissional que faz os procedimentos de 

imobilização, principalmente gesso está em férias[...] pergunta se a equipe de enfermagem 

está amparada legalmente para a realização de tal procedimento. 

 

III. Solicitação: resposta técnica para esclarecimentos a respeito da legalidade de realização 

por profissional de enfermagem de cuidados ortopédicos e procedimentos de imobilização 

ortopédica. 

 

Encaminhamento: A Resolução Cofen nº 279/2003, que vedava a participação dos 

profissionais da Enfermagem na confecção e retirada de calha gessada e aparelho de gesso, foi 

revogada pela Resolução Cofen nº 422/2012, a qual normatiza a atuação dos profissionais de 

enfermagem nos cuidados ortopédicos e procedimentos de imobilização ortopédica, conforme 

previstos em seus artigos: 

 

Art. 1º A assistência de enfermagem em Ortopedia e os procedimentos relativos à 

imobilização ortopédica poderão ser executados por profissionais de Enfermagem 

devidamente capacitados. 
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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. 

Art. 2º Os cuidados e procedimentos a que se refere esta Resolução deverão ser executados 

no contexto do Processo de Enfermagem, atendendo-se às determinações da Resolução Cofen 

nº 358/2009. 

                 Importante salientar que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece nos direitos, 

responsabilidades e deveres que o profissional de enfermagem deverá respeitar:  

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; 

Esse Código de Ética, no que se refere às Proibições acerca da prática profissional da 

enfermagem, institui o seguinte: 

Art.32 - Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa; 

 

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

acordo com a legislação que regulamentam a atuação dos profissionais de enfermagem no 

interior das instituições de saúde, que a assistência de enfermagem em Ortopedia e os 

procedimentos relativos à imobilização ortopédica poderão ser executados por 

profissionais de Enfermagem devidamente capacitados, devendo para tanto, apresentar 

certificados ou documento comprobatórios, nos termos da Resolução Cofen nº 422/2012. 

 

 

Florianópolis, 11 de fevereiro de 2014. 
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Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 
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