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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 018/CT/2014 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica para esclarecimentos a respeito 

da responsabilidade do enfermeiro no cuidado com feridas e realização de curativos de 

média e alta complexidade. 

 

                   

II. Histórico:  De acordo com a enfermeira gostaria de esclarecimentos referente a 

responsabilidade do enfermeiro em serviço de referência em feridas, no que diz respeito a 

média complexidade para avaliação e realização de curativos grau II,  com utilização de 

produtos especiais, como carvão ativado, hidrocoloide, hidrogel, alginato de prata, entre 

outros.  Tem dúvidas porque não se sente habilitada tecnicamente para assumir a 

responsabilidade por um serviço sem capacitação para utilização dos curativos especiais.   

 

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

responsabilidade do enfermeiro no cuidado com feridas e realização de curativos de média 

e alta complexidade. 

 

IV. Encaminhamento:  No que diz respeito as atividades do profissional enfermeiro a Lei nº 

7.498/1986
(1)

 das atividades privativas do enfermeiro, determina em seu Art.11, item 

m)cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.  

 
A Resolução COFEN nº. 311/2007 dispõe em seus Artigos 12, 13, 14, que cabe ao 

profissional de enfermagem assegurar à pessoa, família e coletividade assistência livre de 

danos decorrente de imperícia, negligência ou imprudência, devendo para isso avaliar 

criteriosamente sua competência Técnica, científica, ética e legal e somente aceitar 

encargos ou atribuições, quando se sentir capaz de desempenho seguro para si e para 
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outrem, buscando sempre aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos e 

culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da 

profissão. Por outro lado em seu art. 10, determina que é um direito do profissional 

recusar-se a executar atividades que não sejam da sua competência técnica, científica, 

ética ou legal ou que não ofereçam segurança  ao profissional, á pessoa, a família e 

coletividade 
(2)

. 

         A decisão Coren 001/2006 em seu Anexo II item 3 e 3.8, estabelece que é função do 

profissional enfermeiro a realização de curativos de média e alta complexidade. “Curativo 

de média complexidade técnica, com: secreção, dispositivo intravenoso em veia 

periférica, lesão por complicação de diabetes, queimadura de extensão média, úlcera por 

extase venosa” e “Curativo de alta complexidade técnica (cavidades abertas, com tração, 

enxertos de grande extensão, queimaduras grandes, úlcera de pressão profunda, 

dispositivos em veia profunda – jugular e femural -, subclávia)”. Sendo que os curativos 

de alta complexidade são privativos do enfermeiro. 

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

conforme legislação vigente que a realização de curativos é de responsabilidade técnica do 

enfermeiro, devendo este, estar devidamente capacitado para realizar o procedimento de 

maneira segura e com qualidade ao individuo que necessita deste cuidado. 

 

 

Florianópolis, 20 de maio de 2013. 

 

 

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 
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