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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 035/CT/2013 

 

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

legalidade da utilização de adornos por profissionais de saúde e enfermagem no ambiente 

de trabalho. 

 

II. Solicitação: resposta técnica para esclarecimentos sobre a legalidade da utilização de 

adornos por profissionais de enfermagem e de saúde no ambiente de trabalho 

 

      Encaminhamento: A utilização de adornos por profissionais de enfermagem e de saúde 

estão normatizados na Norma Regulamentadora 32 (NR32). A NR32, prevê a proibição do 

uso de adornos pelos trabalhadores, principalmente aqueles que mantêm contato com agentes 

biológicos. Para a Comissão Tripartite Permanente Nacional, normatizadora da NR 32, são 

considerados adornos, para fins do item 32.2.4.5, letra "b", alianças, anéis, pulseiras, relógios 

de uso pessoal, colares, brincos, broches, piercings expostos, gravatas e crachás pendurados 

com cordão.  

32.2.4.5 - O empregador deve vedar: b) o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de 

lentes de contato nos postos de trabalho; a proibição do uso de adornos deve ser observada 

para todo trabalhador do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de 

promoção e assistência à saúde expostos ao agente biológico, independente de sua função. O 

PPRA deve descrever as funções e os locais de trabalho onde haja exposição ao agente 

biológico, conforme previsto no item 32.2.2.1. Como já citado acima, são exemplos de 

adornos alianças e anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, broches, 

piercings expostos. Esta proibição estende-se a crachás pendurados com cordão e gravatas. 

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: 
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Art.12 assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre 

de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; 

Art.36. Participar de prática multiprofissional e interdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade. 

                 Ante ao exposto, entende-se o uso de adornos pelos profissionais de enfermagem e 

saúde, deve ser matéria regulamentada pelas instituições de saúde de acordo com as práticas 

de atenção a saúde exercida no interior das mesmas. Devendo o empregador vedar o uso de 

adornos para todo trabalhador do serviço de saúde de acordo com a legislação supracitada. 

 

 

Florianópolis, 11 de dezembro de 2013. 

 

 

 

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 

 


